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Ordinária da 16ª

Legislatura

12.12.2008 898

25.11.2008 32ª Reunião Ordinária da
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26.11.2008 28ª Reunião Ordinária da
Comissão de Cultura

na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura
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Extraordinária da

Comissão de
Administração Pública

na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
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Comissão de
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na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
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26.11.2008 26ª Reunião Ordinária da
Comissão de Saúde

na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

12.12.2008 900

26.11.2008 34ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

12.12.2008 901

27.11.2008 57ª Reunião Especial da
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

2.12.2008 1



Homenagear o jornal
“Hoje em Dia” pelos

seus 20 Anos
27.11.2008 80ª Reunião

Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

2.12.2008 9

27.11.2008 Evento realizado na
105ª Reunião

Ordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura -
Destinado à

Assinatura pelo
Ministro das

Comunicações
Senador Hélio Costa

da Exposição de
Motivos Para

Apreciação do
Presidente da

República Luiz Inácio
Lula da Silva do
Documento para

Outorga de
Concessão de Canal

Educativo à TV
Assembléia do Estado

de Minas Gerais

3.12.2008 57

27.11.2008 5ª Reunião
Extraordinária da

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

Sessão Legislativa

6.12.2008 385



Ordinária da 16ª
Legislatura

27.11.2008 27ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Participação Popular
na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

6.12.2008 386

28.11.2008 58ª Reunião Especial da
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Homenagear  o
Sindicato dos

Professores de Minas
Gerais - Sinpro-MG -
pelos 75 Anos de sua

Fundação

3.12.2008 68

1º.12.2008 59ª Reunião Especial da
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Homenagear a Rede
de Supermercados

Bahamas Ltda. pelos
25 Anos de sua

Fundação

4.12.2008 163

1º.12.2008 25ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Direitos
Humanos na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

12.12.2008 904

2.12.2008 106ª Reunião Ordinária da 4.12.2008 121



2ª Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
2.12.2008 60ª Reunião Especial da

2ª Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura -
Destinada à Eleição

da Mesa da
Assembléia para o
Biênio 2009-2010

4.12.2008 172

2.12.2008 81ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

6.12.2008 345

2.12.2008 7ª Reunião
Extraordinária da

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

6.12.2008 387

2.12.2008 7ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Participação Popular

na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

6.12.2008 388

2.12.2008 10ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Redação na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

6.12.2008 389



2.12.2008 8ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Participação Popular

na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

6.12.2008 390

2.12.2008 21ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

10.12.2008 437

2.12.2008 36ª Reunião Ordinária da
Comissão de Política

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

Legislatura

10.12.2008 439

2.12.2008 35ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Constituição e Justiça
na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

12.12.2008 905

2.12.2008 29ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Transporte,

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

12.12.2008 907

2.12.2008 33ª Reunião Ordinária da 12.12.2008 908



Comissão de
Administração Pública

na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

3.12.2008 107ª Reunião Ordinária da
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

5.12.2008 253

3.12.2008 11ª Reunião
Extraordinária da

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

Legislatura

10.12.2008 440

3.12.2008 35ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

11.12.2008 773

3.12.2008 29ª Reunião Ordinária da
Comissão de Cultura

na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

11.12.2008 776

3.12.2008 38ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio

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

12.12.2008 909

3.12.2008 9ª Reunião 12.12.2008 910



Extraordinária da
Comissão de

Participação Popular
na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

3.12.2008 30ª Reunião Ordinária da
Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

12.12.2008 911

3.12.2008 31ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Redação na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

12.12.2008 912

3.12.2008 30ª Reunião Ordinária da
Comissão de

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

Legislatura

12.12.2008 913

3.12.2008 15ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Constituição e Justiça

na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

12.12.2008 914

3.12.2008 32ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Educação, Ciência,
Tecnologia e

16.12.2008 1168



Informática na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
4.12.2008 3ª Reunião

Extraordinária da
Comissão de Cultura

na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

19.12.2008 1711

4.12.2008 108ª Reunião Ordinária da
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

6.12.2008 337

4.12.2008 Evento realizado na
108ª Reunião

Ordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura -
Destinado a

Homenagear o Centro
de Desenvolvimento
Lojista Jovem - CDL

Jovem - de Belo
Horizonte pelos 20

Anos de sua
Fundação

10.12.2008 423

4.12.2008 28ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Participação Popular
na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

10.12.2008 441

4.12.2008 61ª Reunião Especial da
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª

11.12.2008 758



Legislatura -
Destinada a

Homenagear a
Emater-MG Pelos 60

Anos de Sua
Fundação

4.12.2008 8ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Política
Agropecuária e

Agroindustrial na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

11.12.2008 777

4.12.2008 22ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Segurança Pública na
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

12.12.2008 914

4.12.2008 22ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

12.12.2008 916

4.12.2008 12ª Reunião
Extraordinária da

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

12.12.2008 917



Legislatura
4.12.2008 15ª Reunião

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

Legislatura

16.12.2008 1168

5.12.2008 26ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Direitos
Humanos na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

12.12.2008 919

5.12.2008 27ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Direitos
Humanos na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

12.12.2008 919

5.12.2008 10ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Participação Popular

na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

13.12.2008 1105

9.12.2008 109ª Reunião Ordinária da
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

11.12.2008 729

9.12.2008 34ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Administração Pública

12.12.2008 921



na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

9.12.2008 28ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Direitos
Humanos na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

12.12.2008 922

9.12.2008 16ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Constituição e Justiça

na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

13.12.2008 1106

9.12.2008 17ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Administração Pública

na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

13.12.2008 1107

9.12.2008 82ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

16.12.2008 1132

9.12.2008 23ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

16.12.2008 1170



Legislatura
9.12.2008 26ª Reunião Ordinária da

Comissão de
Segurança Pública na
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

17.12.2008 1293

9.12.2008 37ª Reunião Ordinária da
Comissão de Política

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

Legislatura

19.12.2008 1712

10.12.2008 110ª Reunião Ordinária da
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

12.12.2008 865

10.12.2008 36ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

13.12.2008 1108

10.12.2008 18ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Administração Pública

na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

13.12.2008 1109

10.12.2008 19ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Administração Pública

13.12.2008 1110



na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

10.12.2008 62ª Reunião Especial da
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Comemorar os 60
Anos da Declaração
Universal de Direitos

Humanos

16.12.2008 1117

10.12.2008 83ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

16.12.2008 1150

10.12.2008 39ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio

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

17.12.2008 1294

10.12.2008 24ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

17.12.2008 1295

10.12.2008 37ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos

Humanos na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

19.12.2008 1713



Legislatura
10.12.2008 33ª Reunião Ordinária da

Comissão de
Educação, Ciência,

Tecnologia e
Informática na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

19.12.2008 1715

10.12.2008 17ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Constituição e Justiça

na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

19.12.2008 1716

10.12.2008 31ª Reunião Ordinária da
Comissão de

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

Legislatura

19.12.2008 1716

10.12.2008 13ª Reunião
Extraordinária da

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

Legislatura

19.12.2008 1718

10.12.2008 32ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Redação na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

24.12.2008 2122



11.12.2008 111ª Reunião Ordinária da
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

13.12.2008 1087

11.12.2008 Evento Realizado na
111ª Reunião

Ordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura -
Destinado à Posse do
Sr. Juarez Távora de

Freitas Júnior na Vaga
Decorrente do

Afastamento do
Deputado Agostinho

Patrús Filho e à
Homenagem ao

Sindicato do Comércio
Varejista de

Automóveis e
Acessórios de Belo

Horizonte -
Sincopeças-BH -

pelos 70 Anos de sua
Fundação

13.12.2008 1094

11.12.2008 63ª Reunião Especial da
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Homenagear o
Município de Betim

pelos 70 Anos de sua
Emancipação

17.12.2008 1259

11.12.2008 84ª Reunião
Extraordinária da 2ª

17.12.2008 1288



Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
11.12.2008 20ª Reunião

Extraordinária da
Comissão de

Administração Pública
na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

17.12.2008 1296

11.12.2008 25ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

17.12.2008 1297

12.12.2008 64ª Reunião Especial da
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Comemorar os 150
Anos da Estrada de

Ferro Central do Brasil

17.12.2008 1273

12.12.2008 2ª Reunião Especial da
Comissão de Meio

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

19.12.2008 1718

15.12.2008 23ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Segurança Pública na

17.12.2008 1298



2ª Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
15.12.2008 21ª Reunião

Extraordinária da
Comissão de

Administração Pública
na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

17.12.2008 1300

15.12.2008 24ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Segurança Pública na
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

20.12.2008 1943

15.12.2008 85ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

23.12.2008 2043

15.12.2008 26ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

24.12.2008 2122

16.12.2008 112ª Reunião Ordinária da
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

18.12.2008 1383

16.12.2008 22ª Reunião
Extraordinária da

19.12.2008 1720



Comissão de
Administração Pública

na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

16.12.2008 27ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

19.12.2008 1721

16.12.2008 12ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Redação na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

19.12.2008 1722

16.12.2008 35ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Administração Pública
na 2ª Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

19.12.2008 1723

16.12.2008 86ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

23.12.2008 2096

16.12.2008 11ª Reunião Conjunta das
Comissões de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária e de

23.12.2008 2118



Membros das
Comissões

Permanentes (§ 1º do
Art. 204 do Regimento
Interno) na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

16.12.2008 8ª Reunião
Extraordinária da

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

24.12.2008 2124

17.12.2008 113ª Reunião Ordinária da
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

19.12.2008 1643

17.12.2008 13ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Redação na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

19.12.2008 1724

17.12.2008 33ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Redação na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

20.12.2008 1943

17.12.2008 13ª Reunião Conjunta das
Comissões de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária e de
Membros das

20.12.2008 1944



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

17.12.2008 9ª Reunião
Extraordinária da

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

20.12.2008 1946

17.12.2008 87ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

23.12.2008 2112

17.12.2008 30ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

23.12.2008 2120

18.12.2008 114ª Reunião Ordinária da
2ª Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

20.12.2008 1891

18.12.2008 88ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

31.12.2008 2325
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 2 DE DEZEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 57ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/11/2008
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Vanderlei Jangrossi - Exibição de
vídeo - Entrega de placa - Palavras do Sr. Carlos Macedo de Oliveira -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Adalclever Lopes - Ademir

Lucas - André Quintão - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Fábio Avelar
- Gil Pereira - Gilberto Abramo - Irani Barbosa - Rêmolo Aloise -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Weliton Prado.

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.

O locutor - O Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho, se ausentará
em razão da homenagem que receberá como destaque político da
Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica - Abinee -,
Regional Minas Gerais. Neste momento, o Presidente deste
Parlamento, Deputado Alberto Pinto Coelho, passa a Presidência dos
trabalhos ao 2º-Vice-Presidente, Deputado José Henrique.

Ata
- O Deputado Fábio Avelar, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
Deputado Dilzon Melo, Secretário de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana; Carlos Macedo de Oliveira, Presidente do
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jornal “Hoje em Dia”; a Exma. Sra. Deputada Federal Jô Moraes; e os
Exmos. Srs. Ivan Alves Soares, Diretor-Geral do Departamento
Estadual de Telecomunicações - Detel -; Belmar Azze Ramos,
Defensor Público-Geral do Estado; Marco Antônio Borges, Promotor
de Justiça, representando a Promotoria de Justiça junto às Varas
empresariais de Belo Horizonte; jornalista Carlos Lindemberg, Diretor
de Redação do jornal “Hoje em Dia” e Presidente do Centro de
Cronistas Políticos e Parlamentares - Cepro -; e Deputados Gilberto
Abramo e Vanderlei Jangrossi, co-autores do requerimento que deu
origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Hiram dos Reis

Corrêa, Presidente do Sindilojas-BH, representando o Sr. Renato
Rossi, Presidente da Federação do Comércio do Estado de Minas
Gerais; Sérgio Motta, primeiro Presidente do jornal “Hoje em Dia”;
Ênio Zampieri e Guilherme Barroso, da Confederação Nacional do
Comércio; Mário d’Alcântara, assessor da Secretaria de Estado de
Ciência e Tecnologia; da Exma. Sra. jornalista Rosália Dayrell,
representando o Exmo. Sr. Senador Eduardo Azeredo; e dos Exmos.
Srs. ex-Deputado Federal Marcos Tito; Ronaldo Silva dos Reis, Diretor
de Relações Institucionais e Municipalização da Subsecretaria de
Políticas Antidrogas do Governo de Minas Gerais; e jornalista Carlos
Bernardes, representando o Presidente do Sindicato dos Jornalistas,
Aloísio Morais.

Destinação da Reunião
O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o jornal “Hoje em

Dia” pelos seus 20 anos.
Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Palavras do Deputado Vanderlei Jangrossi
Exmos. Srs. Deputado José Henrique, 2º-Vice-Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, representando o
Presidente desta Casa, nosso querido Deputado Alberto Pinto Coelho;
meu querido e estimado amigo Dilzon Melo, Secretário de Estado de
Desenvolvimento Regional de Política Urbana - Sedru -,
representando Aécio Neves, nosso querido Governador do Estado de
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Minas Gerais; meu querido amigo Carlos Macedo de Oliveira, pessoa
boníssima, que muito admiro, Presidente do jornal “Hoje em Dia”;
Deputada Federal Jô Moraes, querida amiga que deixou Brasília e
pegou o avião correndo por conta deste evento - fico muito agradecido
por essa deferência -; meu querido amigo Ivan Alves Soares, Diretor-
Geral de Departamento de Estado de Telecomunicações; Belmar
Azze Ramos, Defensor Público-Geral do Estado de Minas Gerais,
muito obrigado pela presença; Promotor Marco Antônio Borges,
representando a Promotoria da Justiça junto às varas empresariais de
Belo Horizonte, muito obrigado pela presença; grande jornalista Carlos
Lindemberg, Diretor de Redação do jornal “Hoje em Dia” e Presidente
do Centro de Cronistas Políticos e Parlamentares; Deputado Gilberto
Abramo, meu querido amigo e companheiro desta Casa, co-autor do
requerimento que deu origem a esta reunião.

Senhoras e senhores, companheiros Deputados, meus
correliginários do querido Partido Progressista, meu querido amigo Gil
Pereira, Adalclever Lopes, do PMDB, Domingos Sávio, Ademir Lucas,
Sebastião Helvécio, presentes, antes de iniciar meu pronunciamento,
justificarei a ausência do Deputado Délio Malheiros, que está no
México, de onde me ligou, pedindo que justificasse sua ausência.
Peço licença para ler o comunicado do Deputado Délio Malheiros:
“Prezado Carlos Macedo de Oliveira, Diretor-Presidente do jornal
‘Hoje em Dia’, estou cumprindo missão oficial, representando esta
Assembléia Legislativa, e esse é o motivo de minha ausência. Sinto-
me honrado por ter sido um dos autores dessa justa homenagem. Em
sua pessoa, parabenizo a todos os colaboradores e leitores desse
precioso jornal. Um forte abraço, Délio Malheiros”. Perdoe-me por
haver ficado nervoso.

Meu discurso tem de cinco a seis folhas, mas não se preocupem,
porque a letra é bem grande. Então não vou me demorar. Presidente
Alberto Pinto Coelho, já nominado; equipe de jornalismo e
funcionários do jornal “Hoje em Dia”; colegas Deputados presentes,
telespectadores da nossa TV Assembléia, senhoras e senhores, boa
noite. Hoje estamos aqui, para, honrosamente, comemorar os 20 anos
do jornal “Hoje em Dia”. Duas décadas dedicadas à informação
correta, imparcial, equilibrada, precisa e, acima de tudo, responsável.
Diante da importância do jornal “Hoje em Dia”, esta reunião especial
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foi requerida por três parlamentares desta Casa: além de mim, os
Deputados Délio Malheiros e Gilberto Abramo. O conceituado jornal
“Hoje em Dia” nasceu moderno e à frente do seu tempo. Desde sua
primeira edição, estampava notícias criteriosamente selecionadas e
de interesse público, audaciosas, arrojadas e já com a impressão
colorida. Então, na década de 80, estava firmada a chegada de um
jornal impresso que teria, desde aquela época, o comprometimento
com a notícia e com os leitores, sem se esquecer de nenhum lugar do
Estado e do País. Para isso mantém correspondentes em Brasília,
Divinópolis, Governador Valadares, Montes Claros, Patos de Minas,
Ipatinga e Varginha. Notícias não só da Capital, mas de toda a nossa
Minas Gerais, fazendo deste um jornal que cobre os quatro cantos do
nosso país, sem se esquecer das notícias internacionais. O
crescimento e a credibilidade cada vez maior do jornal “Hoje em Dia”,
não posso deixar de ressaltar, são resultados de um trabalho árduo,
mas certamente prazeroso, de uma conceituada equipe de jornalistas,
comprometida em oferecer, diariamente, notícias de primeira mão,
exclusivas e de fontes seguras. O resultado podemos ver em cada
página, quando ao amanhecer nos informamos sobre os
acontecimentos de Belo Horizonte, de Minas Gerais e do mundo, pelo
importante jornal “Hoje em Dia”. Entre estes jornalistas que
responsavelmente fazem o “Hoje em Dia”, podemos enumerar alguns
e aproveitamos para homenagear todos os outros não menos
importantes: Carlos Lindemberg, Paulo César de Oliveira, Márcio
Fagundes, Hélio Fraga, Manoel Hygino dos Santos e Paulo Nogueira
Batista Jr. Não é à toa que o jornal “Hoje em Dia” é freqüentemente
agraciado, homenagens que são fruto de um trabalho sério. Aqui
destacamos o título de imprensa Veículo do Ano, em 1988,
homenagem já no primeiro ano de criação do jornal; também o Prêmio
Esso de Jornalismo, em 1990; e o prêmio Melhor Jornal Diário, entre
outros. E o “Hoje em Dia” foi crescendo a passos largos. Quando
chegaram os jornais “on-line” e a era da internet, muitas pessoas
acreditaram que o jornalismo impresso estaria fadado ao
esquecimento, mas o jornal “Hoje em Dia” veio confirmar exatamente
o contrário. Foram necessários avanços, investimentos e, cada vez
mais, uma equipe de qualidade para acompanhar os tempos
modernos. E o “Hoje em Dia” se saiu mais uma vez muito bem,
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consolidando-se no mercado como uma fonte de informação
importante e essencial para os leitores e para a imprensa. Ele foi o
pioneiro no processo de informatização, implantando modernos
computadores em toda a sua redação, de forma a garantir maior
agilidade e precisão dos trabalhos desenvolvidos. Além de uma
diagramação que dá prazer e deixa o leitor confortavelmente em
contato com textos e fotos. Como parte desses avanços, chega então
o Projeto Verão, desenvolvido por quatro anos, com o objetivo de
levar aos mineiros, em férias nos litorais do Espírito Santo, Bahia, em
Cabo Frio e nas regiões dos Lagos, a notícia sempre precisa, a que
estamos acostumados no cotidiano. É para mim motivo de grande
alegria fazer parte deste momento tão especial: 20 anos da fundação
do jornal “Hoje em Dia”, e, como Presidente da Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial desta Casa, não poderia deixar de
lembrar o prêmio recebido em 1997, onde o jornal se destacou pela
conquista do Prêmio Fiat Allis, com a reportagem sobre a vida dos
trabalhadores do Vale do Jequitinhonha. Também não posso deixar
de ressaltar as informações noticiadas nesta semana, sobre um
evento ocorrido nesta Casa, na terça-feira, e pronunciadas em todos
os veículos, em especial, no jornal “Hoje em Dia”, acerca da situação
da crise do leite que estamos enfrentando. Infelizmente os produtores
rurais estão sofrendo muito com isso e o “Hoje em Dia” não deixou de
informar os acontecimentos, numa informação precisa, mostrando a
situação de sofrimento do homem do campo. Trata-se de um
problema antigo, que vem agravando-se cada dia mais. Temos de
tomar atitudes e fazer mudanças, e o “Hoje em Dia” tem sido o veículo
de informação apropriado para isso, mostrando que é necessário
haver mudanças.

Tantos títulos e honras são mais que justificáveis, quando
observamos os números. Segundo o Instituto Verificador de
Circulação, o jornal “Hoje em Dia” registrou um crescimento de mais
de 14%, em circulação, nos meses de novembro de 2006 a novembro
de 2007, resultados que demonstram a conquista de novos leitores
além de sua fidelidade com o tipo de notícia por esse grupo
apresentado. Conforme reportagens do próprio “Hoje em Dia”, este
ano foi de reformulações, no qual o jornal ganhou um novo projeto
gráfico e a criação de um “layout” moderno e instigante, de modo a
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acompanhar os avanços até mesmo de seus leitores. Esta
homenagem presta um justo reconhecimento a um trabalho
consolidado no Estado, que denota o afeto e a preocupação e,
principalmente, a responsabilidade dos integrantes da equipe do “Hoje
em Dia”. Pessoas competentes e profissionais responsáveis com a
qualidade e a veracidade das informações e com a construção de um
veículo cada dia melhor, o que nos dá a certeza de que o jornal
continuará nesse caminho de sucesso, que há muito tempo ele vem
trilhando. Reitero que o jornal “Hoje em Dia” representa nesta Casa de
credibilidade para os mineiros.

Parabéns ao jornal “Hoje em Dia”. Muito obrigado.
Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo
institucional do jornal “Hoje em Dia”.

- Procede-se à exibição do vídeo.
Entrega de Placa

O locutor - O Deputado José Henrique, representando o Presidente
da Assembléia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a
entrega ao Sr. Carlos Macedo de Oliveira, Presidente do jornal “Hoje
em Dia”, de placa alusiva a esta homenagem. A placa a ser entregue
traz os seguintes dizeres: “Inovador, democrático, responsável,
independente. Um jornal que apostou na liberdade de opinião. Um
veículo que cresceu e se consolidou por meio da seriedade do
trabalho de sua equipe na cobertura profissional dos acontecimentos
da cidade, do Estado e do País, transformando-se em referência na
imprensa mineira. A homenagem da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais ao grande periódico ‘Hoje em Dia’, por sua brilhante trajetória
de 20 anos de jornalismo de qualidade”.

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Convido também os
Deputados Vanderlei Jangrossi e Gilberto Abramo, co-autores do
requerimento que deu origem a esta homenagem, para participarem
da entrega.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Carlos Macedo de Oliveira

Deputado José Henrique, Exmo. Sr. 2º-Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, representante do
Presidente desta Casa, Exmo. Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho;
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Exmo. Sr. Dilzon Melo, Secretário de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana, representante do Exmo. Sr. Aécio Neves,
Governador do Estado de Minas Gerais; Exma. Sra. Deputada Federal
Jô Moraes; jornalista Carlos Lindemberg, Diretor de Redação do jornal
“Hoje em Dia” e Presidente do Centro de Cronistas Políticos e
Parlamentares - Cepro -; Sr. Ivan Alves Soares, Diretor-Geral do
Departamento Estadual de Telecomunicações - Detel -; Exmo. Sr.
Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral do Estado de Minas
Gerais; Exmos. Srs. Promotor Marco Antônio Borges, representando a
Promotoria de Justiça junto às varas empresariais de Belo Horizonte;
Deputado Vanderlei Jangrossi, co-autor do requerimento que deu
origem a esta homenagem; Deputado Gilberto Abramo, co-autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem, senhoras e
senhores, boa noite.

O Deputado Vanderlei Jangrossi mencionou que ficou nervoso no
momento do seu pronunciamento. E ele é dono da Casa, imaginem
quem não o é. Vamos procurar resumir aqui nossa alegria e satisfação
acerca desta homenagem aos 20 anos do jornal “Hoje em Dia”. O
“Hoje em Dia” aproveita-se da sua jovialidade, e isso permitiu
perceber que, num mundo globalizado, em hipótese alguma uma
mídia, seja um veículo impresso, seja de TV, seja de rádio, pode
pensar em subestimar a inteligência dos leitores, dos telespectadores
e dos ouvintes. No mundo globalizado, na gama de informações que
as pessoas recebem, elas comparam a forma como o material
noticioso está sendo tratado. E, nesses 20 anos do jornal “Hoje em
Dia” no mercado mineiro, por quem temos tido a aprovação, temos
sido honrados por ser referência de credibilidade e imparcialidade.
Queria, inclusive, homenagear todos os meus companheiros de
trabalho, a família “Hoje em Dia”, pela cobertura imparcial dos dois
turnos das eleições municipais. Quem leu os veículos mineiros, em
especial em Belo Horizonte, pôde perceber a nossa imparcialidade,
pôde perceber que ficamos sempre do lado do leitor. Essa
credibilidade muito nos honra. Agradecemos a homenagem que esta
Casa e os autores do requerimento nos estão fazendo. Agradeço a
presença de todos. Como eu disse no início, se o Deputado Vanderlei
Jangrossi ficou nervoso, se fosse tentar ler o discurso que preparei,
não enxergaria algumas frases ou palavras. Muito obrigado, senhoras
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e senhores, agradeço a paciência de me ouvir. Parabéns ao “Hoje em
dia” pelos 20 anos.

Palavras do Sr. Presidente
Exmos. Srs. Deputado Dilzon Melo, Secretário de Desenvolvimento

Regional e Política Urbana, representando o Exmo. Sr. Governador de
Estado de Minas Gerais, Aécio Neves; Carlos Macedo de Oliveira,
Presidente do jornal “Hoje em Dia”; Exma. Sra. Deputada Federal Jô
Moraes; Exmos. Srs. Carlos Lindemberg, jornalista, Diretor de
Redação do jornal “Hoje em Dia” e Presidente do Centro de Cronistas
Políticos e Parlamentares - Cepro -; Ivan Alves Soares, Diretor-Geral
do Departamento Estadual de Telecomunicações - Detel -; Belmar
Azze Ramos, Defensor Público-Geral do Estado de Minas Gerais;
Promotor Marco Antônio Borges, representando a Promotoria de
Justiça junto às varas empresariais de Belo Horizonte; Deputados
Estaduais Vanderlei Jangrossi e Gilberto Abramo, co-autores do
requerimento que deu origem a esta homenagem. Cumprimento todos
os jornalistas presentes, toda a família do jornal “Hoje em Dia”,
Deputados presentes e o Deputado Federal Marcos Tito, ex-Deputado
desta Casa.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem a grande
satisfação de destacar os 20 anos do jornal “Hoje em Dia”, que, desde
o seu surgimento, soube ocupar um lugar de importância na história
de nossa imprensa. Explorando o bom conteúdo editorial, juntamente
à excelência gráfica, já nasceu arrojado e desafiando saudavelmente
o mercado. É a concorrência o grande motor para as mudanças e as
inovações, ao banir o acomodamento e a repetição de soluções
conhecidas. Arejando todo o panorama da comunicação mineira,
instalando sucursais em nossas diversas regiões, mostrou-se um
jornal aberto a tudo o que se produz no Estado, divulgando Minas, sua
gente e sua cultura e discutindo seus problemas e suas perspectivas
econômicas, políticas e sociais. Nestas duas décadas de existência, o
“Hoje em Dia” alçou-se a um lugar de destaque no âmbito do
jornalismo brasileiro, comprovado pelos inúmeros prêmios recebidos.
A democracia não atinge sua plenitude se não existe uma imprensa
pronta a representar a voz dos cidadãos, tarefa de que a mídia não
pode se eximir. Nos tempos atuais, o jornalismo tem se tornado
sinônimo de responsabilidade social. É assim que política e imprensa,
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hoje, confluem para um envolvimento cada vez maior com os diversos
segmentos da sociedade, sendo parlamentares e jornalistas cada vez
mais permeáveis ao agendamento de conteúdos por parte do público,
das organizações e dos movimentos sociais. Nossa missão em
comum é atender diretamente ao interesse do público, com especial
sensibilidade para temas que são preocupação do consumidor e do
contribuinte, como a saúde, a segurança, o meio ambiente, o
emprego, a educação e o lazer.

As ligações entre mídia e cidadania são também permeadas pelos
procedimentos éticos que asseguram uma relação madura e
responsável entre a notícia e os direitos da pessoa humana. Portanto
atividade parlamentar e atividade jornalística também confluem na
consolidação dos princípios e dos valores que conformam a
responsabilidade social, fundamento de nosso trabalho e de nossa
prática quotidiana. Esta homenagem reconhece, então, os importantes
serviços que o “Hoje em Dia”, pelo trabalho sério e respeitável de toda
sua equipe, vem prestando ao Estado de Minas Gerais. Precisamos
de uma sociedade bem informada e de um jornalismo plural, livre e
vigoroso, como o praticado pelo “Hoje em Dia”, para o fortalecimento
do Estado Democrático de Direito. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a especial de amanhã, dia 28, às 19 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 80ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/11/2008

Presidência do Deputado José Henrique
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 1ª Fase: Discussão e Votação de Pareceres:
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.716/2007 e
2.451/2008; aprovação - 2ª Fase: Questões de ordem - Discussão e
Votação de Proposições: Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
699/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 2; prejudicialidade do
Substitutivo nº 1 - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
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301/2007; discursos dos Deputados João Leite, Durval Ângelo e
André Quintão; encerramento da discussão - 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 - Dinis Pinheiro - Adalclever

Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos
Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlin Moura - Cecília
Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito
Alves - Dimas Fabiano - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval
Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio
Avelar - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - João Leite - Juninho Araújo - 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 Miranda - Walter Tosta - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 9h15min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a
apreciação de pareceres e requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
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nºs 1.716/2007 e 2.451/2008.

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.

Questões de Ordem
O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, faço essa questão

de ordem para denunciar aqui um ato arbitrário da Polícia Militar
contra a categoria dos transportadores fretados, que, neste momento,
estão reunidos no Mineirão para ir em marcha até o Palácio da
Liberdade a fim de reivindicar seus direitos legítimos. Eles tentaram,
durante meses, por meio de diálogo com o governo, resolver a
questão, mas não conseguiram. Eu mesmo pedi a eles que não
fizessem essa marcha e consegui segurá-los até ontem, quando o
Secretário da Casa Civil, Sr. Danilo de Castro, prometeu-nos uma
resposta. Liguei para ele três vezes, mas ele não se dignou a retornar
a ligação. Aguardei até uma hora da manhã. Agora, esses
trabalhadores estão lá no Mineirão, reunidos para irem em passeata
até o Palácio e depois virem para esta Casa. Eles têm seu legítimo
direito de reivindicação e estão sendo agora coagidos, cerceados pela
Polícia Militar, que está com uma viatura na frente do carro, impedindo
que eles marchem em direção ao Palácio, pois ele não quer diálogo.
Tentamos dialogar. Prometeram uma resposta para ontem. Respeitei
o Secretário Danilo de Castro até agora, mas ele não nos respeitou.
Ele não se deu o trabalho de retornar as três ligações que fiz para ele,
cobrando uma resposta, pois ele mesmo nos deu a palavra que teria
uma solução, ontem, para a categoria. Agora, a categoria está reunida
no Mineirão, quer fazer uma marcha ordeira e respeitosa até o
Palácio. No entanto, estão sendo impedidos pela Polícia Militar. Isso é
inconcebível em um Estado Democrático de Direito. A Polícia Militar e
a BHTRANS foram oficiadas de que haveria a carreata, nada foi feito
na surdina, na calada da noite, mas estão agora impedidos de fazer
aquilo que é legítimo. Estou aqui, em nome da categoria, que está sob
o peso cruel de um decreto inconstitucional, pois, havendo ou não a
marcha, à tarde, será apresentada uma ação de inconstitucionalidade
contra esse decreto, não por falta de interesse da classe, deste
Deputado e de outros Deputados desta Casa em mediar essa



12
conversa com o governo. Quando falo governo, refiro-me, em
especial, ao Secretário Danilo de Castro, que ontem demonstrou falta
de respeito ao não retornar a ligação de um Deputado desta Casa.
Deixo registrada minha denúncia de que a Polícia está lá. Falei agora
com o Tenente-Coronel que está comandando a ação, e ele me disse
que ligaria para o Secretário Danilo solicitando que ele recebesse a
categoria. Coronel, se o seu telefonema fizer com que o Secretário
Danilo receba a categoria, será mais uma prova do desrespeito a um
parlamentar desta Casa. Espero que a Polícia Militar tire os tratores
dela da frente dos carros que lá estão e permita que eles façam sua
marcha ordeira. Se o governo tem uma resposta para resolver a
questão, que possa, de forma séria e respeitosa, assentar-se com a
categoria pela última vez, para dizer que a questão está resolvida e
será levada para o Governador. Pelo que estou entendendo, o
Governador não tem conhecimento disso. Isso não foi levado a ele.
Estive com ele, semana passada, em um compromisso, poderia ter
chamado o governador, pois tive várias oportunidades de falar com
ele. Só não falei, em respeito à hierarquia, para não atropelar,
respeitando o Secretário Danilo de Castro. Eu poderia ter chamado o
Governador e dito a ele que há uma classe que está sofrendo, são
trabalhadores que vão para os volantes de seus carros fazer o
transporte fretado. São pessoas que não têm dinheiro para repor
esses carros. Se eles pararem agora, com 15 anos, não terão o que
fazer. O decreto não diz o que fazer com os carros, nem diz se há
linha de crédito para que eles possam comprar outros carros. Sr.
Presidente, não é possível que esses trabalhadores continuem a ser
tratados dessa forma. Espero que a Polícia Militar permita que eles
exerçam seu livre direito de manifestação ordeira. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, a denúncia e o desabafo
do Deputado Vanderlei Miranda merece uma reflexão desta Casa.
Tenho dito muitas vezes que, a qualquer hora, haverá um confronto
cujas conseqüências não sabemos quais serão. Hoje, os
manifestantes são os da categoria dos transportadores; ontem, vieram
os produtores de leite. Está havendo grande insatisfação
principalmente quanto à forma de se administrar o Estado de Minas,
por meio de decretos, que sempre beneficiam o capital, aqueles que
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têm maior interesse econômico em nosso Estado. Em relação ao
transporte, hoje, em Minas Gerais, o Estado tem várias balanças
móveis, terceirizadas. Há consultorias, que, hoje, é o melhor negócio
do mundo em Belo Horizonte. Quem quiser ganhar dinheiro é só
montar uma consultoria e prestar serviços para a Prefeitura de Belo
Horizonte, principalmente para o DER, que tem multado
sistematicamente o transportador da nossa região. A legislação não
permite que essa multa seja inserida em sua pontuação na carteira,
mas o DER insiste em fazer isso, confrontando a nossa legislação e o
Código Brasileiro de Trânsito. A coitada da categoria dos motoristas
não sabe a quem pedir socorro. Infelizmente, no Estado, hoje, não
adianta tentar socorro com a Justiça, porque lá o Governador é quem
está determinando as diretrizes. Não adianta ir ao Ministério Público,
porque lá também tem o dedo do Governador, e abafam tudo. Não
adianta fazer um apelo à imprensa, que também é amordaçada e não
pode divulgar nada, como não divulgou os movimentos que aqui
houve esta semana. Esta denúncia do Deputado Vanderlei Miranda é
grave. Esta Casa tem de se posicionar. O governo tem de fazer valer
a função do parlamentar, respeitando o Deputado, respeitando esta
Casa, que já não é respeitada há muito tempo. Para as reuniões de
comissão, pode-se convocar, convidar, pedir pelo amor de Deus, e
Secretário não vem a esta Casa, manda o assessor do assessor do
ascensorista do assessor. É o que está acontecendo. Sr. Presidente,
Deputado José Henrique, ou o Parlamento reage ou acontecerão
coisas graves neste Estado. Tenho falado isso quase
sistematicamente. Muitos dos nossos colegas Deputados sabem o
que vai acontecer, mas não querem se manifestar, querem deixar as
coisas acontecerem. Se eu estivesse lá, liderando esse movimento da
categoria, viria para a Praça da Liberdade na marra. Enfrentaria a
polícia. Em alguns momentos, é necessário fazer movimentos sociais
com liderança. Se estavam dispostos a fazer o movimento, tinham de
enfrentar a polícia, que está a serviço apenas do governo. Hoje não se
pode fazer manifestação na Praça da Liberdade. Aqui, na Assembléia,
pode. Há seis meses, houve uma manifestação aqui na porta. As
pessoas começaram a se manifestar contra o Governador do Estado,
contra o Aécio Neves - vamos dizer o nome, porque é ele o
Governador -, quebraram a entrada da Assembléia. Teve de vir o
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Batalhão de Choque. A imprensa não publicou nem uma linha sequer,
nem para falar que quebraram os vidros da Assembléia. Esta semana,
houve uma manifestação ordeira aqui na Assembléia, mas não sei
quem convocou o Batalhão de Choque apenas para intimidar. Padre
João, há um ano, lideramos o movimento da população de Pequi. Os
recursos de sua Prefeitura haviam sido arrestados, e o Município
passava por grande dificuldade. Tiveram de interromper a educação e
o atendimento pelo SUS. Quando aqui chegaram, foram impedidos de
entrar nesta Casa por ordem do Palácio. E a Assembléia aceitou. O
Presidente aceitou. Deputado José Henrique, as palavras do
Vanderlei merecem reflexão, principalmente por parte da Liderança do
governo, que nem aqui está. Sempre que acontece alguma coisa e
fala-se do governo, algumas pessoas saem do Parlamento. Se não
permitirem a realização ordeira desse movimento hoje, em Belo
Horizonte, alguém terá de ser responsabilizado pelas conseqüências,
porque o povo não agüenta mais esse achaque, essa pressão,
principalmente do DER, sobre esses coitados que hoje trabalham duro
para sustentar a família. Para atender ao poder econômico, para
atender os interesses dos proprietários das grandes empresas de
ônibus, o decreto os proíbe de trabalhar. Fica aqui o meu alerta,
aproveitando as palavras do Deputado Vanderlei.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Votação, 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 concluiu pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira
perdeu prazo para emitir parecer. Emendado em Plenário, voltou o
projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina por sua
aprovação na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta, e pela
rejeição do Substitutivo nº 1. Em votação, o Substitutivo nº 2. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo nº
2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º
turno, o Projeto de Lei nº 699/2007 na forma do Substitutivo nº 2. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 301/2007, do Deputado
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Carlos Pimenta, que dispõe sobre incentivo à adoção de política de
controle ambiental. A Comissão de Meio Ambiente opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão,
o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite* - Sr. Presidente, Deputadas, Deputados,
telespectadores da TV Assembléia, o Deputado Carlos Pimenta
apresenta à Assembléia Legislativa um projeto que trata sobre o
incentivo à adoção de política de controle ambiental. É um projeto
importante para o Estado estimular os Municípios mineiros a adotarem
uma política de controle ambiental. Tenho o cuidado de discutir esse
projeto dado o momento por que passamos. Todos nós, brasileiros,
estamos emocionados com o que ocorre em Santa Catarina. Ontem,
emocionei-me muito, ao ver as imagens de sofrimento do povo de
Santa Catarina, das famílias, das crianças. Vimos o poder das águas,
dos rios. Vimos o estrago que essas cheias trazem para a população
de Santa Catarina, população trabalhadora, constituída de muitos
produtores rurais. É uma região que possui cidades turísticas e forte
vocação para a confecção. Nestes dias, vemos cidades e pequenas
propriedades rurais se desmancharem debaixo da chuva. Por isso,
entendemos que a questão ambiental é algo que deve cada vez mais
merecer a atenção de todos os gestores.

O planejamento é fundamental para enfrentar essas situações. Nós,
de Minas Gerais, assistindo às imagens de Santa Catarina,
especialmente com a proximidade dos meses de chuva, sentimos uma
grande preocupação nascer em nossos corações. Minas Gerais já
viveu momentos muitos difíceis, com cheias históricas dos rios.
Lembro-me de que, em 1979, ainda era atleta profissional, fizemos um
grande jogo de futebol no Maracanã para as vítimas das enchentes
daquele ano. Foi algo impressionante. Machucou, doeu em todos nós
mineiros. O Rio Doce subiu como nunca na história. A sua cheia foi
arrastando nossa população, machucando todos nós. A solidariedade
dos brasileiros com o povo do Leste de Minas foi impressionante.
Tivemos 180 mil pagantes no Maracanã. Pelé fez questão de jogar
para ajudar na renda.

O projeto apresentado pelo Deputado Carlos Pimenta vem em boa
hora. Todos devemos aprová-lo e divulgá-lo. Todos, que estamos
espalhados em nossas bases no Estado, onde nascem os grandes
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rios brasileiros, precisamos levar essa mensagem para os Prefeitos:
tenham cuidado com o planejamento, especialmente neste ano de
transição. É preciso ter cuidado para que equipes de emergência não
sejam desmontadas. Temos que alertar os novos Prefeitos para que
estejam preparados para esse momento. O controle ambiental,
especialmente nos momentos de emergência, é fundamental. Em
2003, tivemos uma situação como essa em Minas Gerais. O
Governador Aécio Neves estava assumindo o governo do Estado, e
houve uma grande cheia. Especialmente a cidade de Caratinga sofreu
muito. Vimos prédios serem arrastados pela cheia do rio, e algo muito
importante, em Caratinga, foi a presença dos bombeiros voluntários
treinados pelos Bombeiros Militares de Minas Gerais, os quais tiveram
uma atuação decisiva para o salvamento da população de Caratinga.
A cheia do rio foi impressionante, e o momento foi rico e de muita
solidariedade, no Estado. O governo e, mais que ele, o Servas, com a
Dra. Andrea Neves à sua frente, lançaram o Minas Solidária. Naquela
época, eu estava na Secretaria de Desenvolvimento Social e me
desloquei a Caratinga para acompanhar a situação de várias cidades.
Na ocasião, houve também uma presença muito forte dos
empresários, especialmente os ligados ao transporte, à logística em
Minas Gerais, que nos proporcionaram imediatamente bens mais
necessários para a população do Estado atingida pelas chuvas. Os
colchões, as roupas, os cobertores, os alimentos e as cestas básicas
eram recebidos imediatamente, em um momento de muita
solidariedade em Minas Gerais.

Por isso, o projeto do Deputado Carlos Pimenta nos traz uma
reflexão sobre o momento que vivemos e o controle fundamental dos
nossos gestores, dos nossos administradores. É aquela idéia de
tentarmos consertar a porta, não a fechadura, depois de arrombada e
invadida. Temos de nos preparar para esse momento, e creio que,
infelizmente, as imagens de Santa Catarina são fortíssimas. Ontem
especialmente me impressionou uma criança, uma menina de 8 anos
que gritava para a mãe: “Mãe, segura a nossa casa que ela está indo
embora”. Assistirmos e acompanharmos essas imagens foi algo muito
duro para todos e esperamos que elas sejam um alerta para nós de
Minas Gerais, pois sempre somos surpreendidos pelas cheias dos
nossos rios. O controle e o alerta para a preservação de vidas das
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pessoas de Minas Gerais são fundamentais. Os nossos Prefeitos, o
governo do Estado e todos nós devemos estar alerta para esse
momento delicado em nosso Estado. Devemos ter toda atenção.

Neste momento, alerto para o fato de se juntar a esse projeto do
Deputado Carlos Pimenta outros instrumentos que tramitam na
Assembléia Legislativa e merecem a atenção dos Deputados. Desejo
falar sobre algo que nos remete ao entendimento de que isso deve
também ser tratado no Estado. Refiro-me ao entendimento de termos
uma gestão ou, de alguma forma, compartilharmos regionalmente os
problemas do nosso Estado e suas soluções. Muitas vezes, o que
acontece no Leste de Minas é devido ao que foi lançado no Rio Doce,
em outro lugar do Estado de Minas Gerais. Então, o controle regional
é fundamental, e, para isso, temos um instrumento que tramita na
Assembléia Legislativa, a Agência Metropolitana da região de Belo
Horizonte, do Vale do Aço, de Ipatinga, a qual nos mostra a
importância de haver uma visão regional, uma visão metropolitana dos
problemas. Hoje temos uma Lagoa da Pampulha com praticamente
50% do seu espelho d’água comprometido. Sabemos que a Lagoa da
Pampulha sempre funcionou como uma barragem para as cheias da
Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas e do Rio São Francisco. Temos
que entender que a Lagoa da Pampulha foi assoreada não por ela,
mas pelos Municípios vizinhos e pelos rios que chegam ali. Por isso, o
entendimento regional e metropolitano é fundamental. Muitas vezes, o
Município depende da água que nasce em outro Município. E o
Município que está a jusante, abaixo do rio, muitas vezes recebe o
esgoto doméstico e industrial que está a montante do rio, que está
acima do rio. Precisamos discutir a Região Metropolitana de Belo
Horizonte e a Agência Metropolitana. O planejamento da Região
Metropolitana de Belo Horizonte e do Vale do Aço é fundamental para
termos políticas que não olhem para um Município apenas. A Região
Metropolitana de Belo Horizonte tem 34 Municípios. Belo Horizonte
produz apenas 2% da água que consome e lança os seus esgotos em
Santa Luzia, em Sabará e nos rios dos Municípios que estão a jusante
do Rio das Velhas.

Na Assembléia Legislativa, temos um instrumento que é a Agência
Metropolitana. A Agência Metropolitana é que contratará algo
fundamental: o plano diretor integrado da Região Metropolitana de
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Belo Horizonte. Hoje estamos deparando com Municípios que estão
concedendo licenciamentos impactantes no trânsito e no meio
ambiente em outro Município. O plano diretor integrado da Região
Metropolitana de Belo Horizonte traria uma sinalização para a nossa
região e uma visão mais ampla dos nossos problemas, sabendo que
as nossas nascentes estão nos outros Municípios, que as nossas
folhosas que abastecem os sacolões e o Ceasa também estão sendo
plantadas na Região Metropolitana. Precisamos ter uma visão da
Região Metropolitana de Belo Horizonte além do Vale do Aço,
precisamos ter visões regionais no Estado de Minas Gerais.

O Deputado Gilberto Abramo (em aparte) - Deputado João Leite, fico
satisfeito por V. Exa. falar sobre a Região Metropolitana,
principalmente sobre o projeto que tramita nesta Casa a respeito da
Agência Metropolitana. Na tarde de ontem, entregamos nas mãos do
Líder do governo e do Presidente desta Casa um manifesto feito por
aproximadamente 17 Prefeitos da Região Metropolitana. Todos eles
pedem ao Líder de governo que o projeto pare de tramitar durante um
determinado tempo, nesta Casa, pois eles não têm ciência de seu
teor. Isso ficou claro numa reunião que tivemos na quarta-feira, na
qual todos chegaram a um acordo: a Agência é de suma importância,
mas é necessário fazer modificações em sua proposição.

A respeito das penalidades, um Prefeito poderia receber uma multa
de R$1.000,00 até R$1.000.000,00. Taxas não são criadas por lei
ordinária. Há outros itens que também precisam ser modificados.
Chama-me a atenção o fato de a Agência Metropolitana simplesmente
visar o solo urbano. Existem outras duas grandes dificuldades na
Região Metropolitana: o transporte e o saneamento básico. Perguntei
ao Secretário Dilzon Melo, nosso colega, por que não veio um projeto
anexado ao da criação da Agência Metropolitana determinando
infrações, como está acontecendo com o uso e ocupação do solo
urbano.

Por que foi excluído? Pelo fato de que o transporte se encontra sob
o domínio do Fuad? Qual será a razão?

Acredito que esse projeto tem como progredir. Queremos que a
Agência seja criada, mas não da maneira como está no projeto. Ele
precisa passar por modificações e adequações.

Os Prefeitos se uniram a nós. Vamos marcar uma audiência com o
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Secretário Dilzon Melo e o Vice-Governador para discutir o assunto e
chegar a um acordo, para que ninguém seja penalizado e para que
não venhamos a criar uma agência que não funcione na prática.
Obrigado.

O Deputado João Leite* - Agradeço a contribuição do Deputado
Gilberto Abramo, Líder do PMDB.

O Deputado Ivair Nogueira, representante do PMDB, está na
Assembléia Metropolitana, e os outros Deputados estão no Conselho
Regional Metropolitano. Temos discutido todas essas questões e
trazido para esta Casa o resultado das discussões.

O PMDB tem uma cadeira na Assembléia Metropolitana, talvez a
mais importante, porque, ao final, é a Assembléia Metropolitana que
decide as questões. O Conselho pode deliberar, mas é a Assembléia
Metropolitana que dá a palavra final. Há, portanto, toda uma estrutura
para que a Assembléia funcione.

Entendo perfeitamente o que V. Exa. disse. Estamos passando por
mudança de Prefeitos na Região Metropolitana e, no dia 4, faremos
uma reunião do Conselho da Região Metropolitana. É interessante
que, nessa fase de transição, os Prefeitos também acompanhem
nossas reuniões. Para que o Deputado Gilberto Abramo e os outros
tenham uma idéia, estamos discutindo agora o rodoanel norte de Belo
Horizonte, que, na verdade, não é um anel. É, no máximo, um arco,
porque ligará a BR-381 Sul à BR-381 Norte, ou seja, do Km 27
próximo de Ravena, que pertence a Sabará, ao trevo da antiga Krupp,
em Betim. Na verdade, ele não faz o anel de Belo Horizonte. Faz
apenas um arco. Continuaremos, portanto, com o problema de ligação
da BR-040 com a BR-381, porque a ligação continuará se dando
dentro de Belo Horizonte, utilizando o anel rodoviário de Belo
Horizonte, que, por sua vez também, não é um anel. Tampouco faz o
círculo completo em Belo Horizonte. Por isso, concordo plenamente
com V. Exa. Temos um problema muito sério de infra-estrutura de
transporte na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O que considero mais grave - e por isso o controle ambiental é
fundamental - é que esse arco metropolitano Norte passará às
margens de Várzea das Flores. Esta Casa votou um projeto
transformando Várzea das Flores em área de preservação ambiental.
A Comissão de Direitos Humanos, presidida pelo Deputado Durval
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Ângelo, deslocou-se, à época, para Contagem e Betim para discutir a
matéria e, ao final, o projeto foi aprovado. O arco, o rodoanel passará
num manancial que abastece de água praticamente 20% da Região
Metropolitana.

Questionamos muito os cuidados do projeto do DNIT para com o
manancial. Questionamos, por exemplo, o que está pensado no
projeto para o caso de um transportador de tóxicos sofrer um acidente
próximo a Várzea das Flores. A resposta foi que o próprio terreno dará
conta disso. Ora, claro que não.

Vamos ter uma contaminação do manancial, do lençol freático e das
nascentes de Várzea das Flores. Creio que isso é importante. Espero
que os novos Prefeitos dos 34 Municípios tenham conhecimento da
Agência Metropolitana. Não podemos abrir mão desse instrumento tão
fundamental, se quisermos pensar regionalmente, principalmente a
Região Metropolitana de Belo Horizonte. Mas isso vale para o nosso
Estado. Esse pensamento é muito importante.

Dentro do que o Líder Gilberto Abramo disse, quero lembrar algo
importante: o erro histórico da Região Metropolitana de Belo Horizonte
aconteceu quando ela decidiu sair da Câmara de Compensação
Tarifária do Transporte Coletivo. Estou convencido de que esse foi um
erro histórico, porque tivemos, a partir daí, um crescimento das vilas e
favelas. Pessoas vieram morar mais perto dos seus empregos, porque
o preço da passagem era diferenciado, não era o mesmo da Região
Metropolitana. Antes de 1993, o preço era único. Belo Horizonte
resolveu seu problema, mas trouxe um grande problema para a
Região Metropolitana. As pessoas foram morar distantes de Belo
Horizonte, porque não conseguiam emprego. Por isso, foram morar
em vilas e favelas. Depois, tivemos o problema daqueles que
passaram a não usar o transporte coletivo de Belo Horizonte. Foi um
erro histórico essa decisão tomada. Estamos acompanhando o que
tem sido feito em outras cidades do mundo. As grandes cidades estão
resolvendo o problema de passagem com o preço único para a
Região Metropolitana. Isso facilita a vida dos trabalhadores. Outras
questões estão também acontecendo nessas regiões. Especialmente
médicos, enfermeiros e policiais têm preferência por morarem perto do
trabalho, já que têm jornadas muito duras. Esses profissionais têm de
cumprir jornadas duras. Morar longe do trabalho traz um problema
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muito grande a esses profissionais.

Queria, ainda, Sr. Presidente, dentro dessa discussão, tratar de algo
que está ligado à questão ambiental, que está ligado, nesse caso, à
Cidade de Belo Horizonte. Srs. Deputados, o reajuste do IPTU de Belo
Horizonte é uma afronta à população. Ele será o IPTU mais caro do
Brasil. Alguns imóveis sofrerão um reajuste de até 150%. É
interessante isso, porque, durante a campanha eleitoral, ouvimos dizer
que Belo Horizonte teria R$400.000.000,00 de superávit. Está
explicado. Isso vai acontecer com o aumento do IPTU, com o aumento
do preço. A população de Belo Horizonte não pode pagar a conta da
Prefeitura de Belo Horizonte. Tenho aqui os números. Temos
reajustes de 150%, mas a média ficará entre 60 a 100%. Estão
avaliando em 20% o valor de imóveis de Belo Horizonte. Ora, o
Presidente disse que é uma marola, mas o mundo inteiro está
apavorado com a crise. As trabalhadoras e os trabalhadores estão
perdendo postos de trabalho. Empresas estão anunciando demissões
e férias coletivas. Na contramão, a Prefeitura de Belo Horizonte quer
reajustar em 60%, 100%, 150% o IPTU dos imóveis. Não vamos
pagar essa conta da Prefeitura, não vamos pagar essa conta do PT.
Não aceitamos que Belo Horizonte tenha o IPTU mais caro do Brasil.
Não aceitaremos isso.

Os números estão aqui: reajustes de 60% a 100%. Cerca de 22.800
imóveis serão atingidos com reajuste de quase 150%. Eles estão
apoiados em números do mercado de 2006, que ficou para trás, pois
existem outros cenários. Devemos pensar em cenários para 2009 e
2010. Qual é o crescimento? Teremos 20% de valorização? O que
cresceu 20%? O salário de qual categoria cresceu 20% ou 150%,
índice adotado pela Prefeitura de Belo Horizonte para reajustar o IPTU
de imóveis? Não podemos aceitar isso. Na faixa de 30% a 40% serão
reajustados o IPTU de 7.600 imóveis. Cerca de 6.600 imóveis teriam
reajuste de imposto acima de 100%. É inaceitável. Até 30%, 5 mil
imóveis estariam enquadrados pela Prefeitura. Apartamentos
classificados como de menor padrão teriam reajuste de até 30%;
apartamentos classificados como de faixa intermediária - 32.200
imóveis - teriam reajuste de 30%; cerca de 29.600 imóveis teriam
reajuste entre 40% e 50%; e reajuste entre 30% e 40% para 28 mil
imóveis.
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A proposta encaminhada pela Prefeitura de Belo Horizonte à

Câmara Municipal prevê a aplicação de alíquotas em cascata, com
percentuais de entradas menores e alíquotas inferiores às que são
cobradas atualmente. Não é possível que a trabalhadora e o
trabalhador de Belo Horizonte paguem essa conta, paguem a conta de
uma Prefeitura que tem 63 Secretarias. É muita gente dependurada
nessa Prefeitura. A população trabalhadora da Capital terá de pagar
esse déficit. É inaceitável que isso aconteça. Esperamos que a
Câmara Municipal de Belo Horizonte cumpra o seu papel de
representantes da cidade. Aqui, na Assembléia Legislativa, estaremos
alerta, acompanharemos essa situação. Lamentavelmente isso fere
toda a população de Belo Horizonte. Esse é o presente de Natal, o
presente de fim de ano que a população receberá. Depois, vem
aquela propaganda oficial: quem quitar totalmente o IPTU terá 10%,
13% de desconto. Não vamos aceitar isso. Resistiremos ao que a
Prefeitura deseja fazer. Esperamos que a Câmara Municipal faça algo,
senão realizaremos um grande movimento em Belo Horizonte contra
esse IPTU, que objetiva pagar as contas da Prefeitura, e não as
minhas e as dos trabalhadores e das trabalhadoras. Com muita
dificuldade, todos têm trabalhado para manter o seu posto de trabalho
e pagar as suas contas. Enquanto isso, a Prefeitura de Belo Horizonte
pretende ajustar o imposto em 150%. Isso é inaceitável. Não
aceitaremos isso.

Sr. Presidente, gostaria de deixar essa comunicação à população de
Belo Horizonte. Trabalhadores de Belo Horizonte, fiquem em alerta,
pois pretendem mexer no seu bolso. Não podemos aceitar isso.
Temos de resistir, pois não será possível pagar essa conta. Quanto à
questão do tempo, o governo do Estado e as Prefeituras têm de estar
em alerta no que diz respeito às chuvas e inundações. O projeto do
nosso colega, Deputado Carlos Pimenta, chama a atenção das
autoridades e de todos nós em relação ao controle ambiental em
nosso Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Durval
Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo* - Sr. Presidente, Srs. Deputados e
telespectadores da TV Assembléia, por questão de didática, dividi este
discurso em três momentos. Como o Projeto de Lei nº 301/2007 trata
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do incentivo à adoção de política de controle ambiental, nos primeiros
10 minutos, abordarei a questão geral do Ministério Público, nos 10
minutos seguintes, tratarei da questão do Ministério Público de
Controle Ambiental e, nos últimos 10 minutos, falarei sobre o projeto
em si. Isso é importante, pois quando falamos em questão ambiental,
não há como não tratar do poder do Ministério Público em exercer a
fiscalização e a defesa da sociedade e do meio ambiente.

Passamos por um momento de sucessão no Ministério Público do
Estado. Recentemente, a categoria foi às urnas e votou, entre quatro
candidatos, naquele que seria o Procurador-Geral da categoria, em
cumprimento a um preceito institucional, que prevê a elaboração de
uma lista tríplice a ser encaminhada ao Governador do Estado, para
que dele emane o ato definidor de quem será o Procurador-Geral de
Minas Gerais. Pois bem, há seis anos, o Presidente Lula, tanto em
relação à Defensoria da União, quanto ao Ministério Público Federal
tem tido o procedimento de escolher sempre o mais votado da lista
tríplice. A compreensão do Presidente Lula se estendeu também para
as universidades federais do Brasil, onde o procedimento é o mesmo:
a lista tríplice de candidatos é encaminhada ao Presidente da
República para definição. Por respeitar a democracia e a
manifestação dos pares de universidade, ou seja, dos professores,
funcionários e alunos, o Presidente sempre tem escolhido o mais
votado. É interessante que os Estados mais importantes do Brasil,
como São Paulo e Rio de Janeiro, têm escolhido o mais votado.
Geralmente, há exceção nos Estados onde ainda predomina o
coronelismo, onde as relações não são transparentes, onde a
imprensa não é livre nem independente para denunciar, onde as
instituições realmente não funcionam. Aí, podemos lembrar as
instituições políticas do saudoso “bem-amado” Paulo Gracindo.
Recentemente, o Governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, ao
escolher o mais votado, indicou um Procurador-Geral que, segundo a
imprensa, era seu adversário político. Mas respeitou o princípio da
democracia. O Governador José Serra, do PSDB de São Paulo,
também escolheu o mais votado, dizendo que estava respeitando a
democracia. Escolheu um membro do Ministério Público que era
adversário do Marrey, seu Secretário de Justiça, dentro do próprio
Ministério Público, quando lá ocupava o cargo de Procurador-Geral. A
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democracia foi respeitada. Falou-se até que o escolhido de São Paulo
seria um Procurador caracterizado como de oposição. Não conheço.
Fiquei sabendo isso pelas informações que li no jornal e que ouvi de
amigos.

Pasmem os senhores: em Minas Gerais, o Nedens Ulisses foi autor
de um feito extraordinário. Teve o dobro de votos de um outro
Procurador-Geral que concorreu na lista tríplice. Pela primeira vez,
depois do advento da Constituição, teve mais votos - foram seis votos
- que o indicado pelo Procurador-Geral que estava no poder. Pelo que
aconteceu ontem, Deputado Rêmolo Aloise, dia 26 de novembro será
conhecido como o dia das traições. Ontem, a imprensa foi informada
de que, em Minas Gerias, o segundo mais votado é que será indicado.
Dia 26 de novembro: dia em que o dito não foi o feito, em que o
prometido não foi realizado, em que a democracia não se cumpriu.
Então, é o dia das traições.

Gostaria de lembrar que o Nedens Ulisses ocupou o cargo de
Procurador-Geral do Ministério Público do Estado de Minas Gerais
durante dois mandatos. Um momento de crise profunda do Ministério
Público Estadual, em que estava envolvido com denúncias de
corrupção, máquinas caça-níqueis, formação de quadrilha e tantas
outras mazelas. O Nedens foi convocado por Itamar Franco e, como
primeira medida, acabou com o nepotismo. O Ministério Público foi o
primeiro órgão público que acabou com o nepotismo cruzado e direto.
Houve um corre-corre de ex-Procurador-Geral nesta Assembléia
procurando emprego para amantes, para esposa, para genro, nora,
filho. Todos assistimos a isso. Foi uma medida tomada pelo Nedens.
Ele tinha que dar o exemplo dentro da categoria. Era um momento
muito difícil porque, nacionalmente, havia uma crise instalada: várias
discussões sobre mudança na Constituição em que alguns direitos de
Procuradores e Promotores estavam em risco, inclusive a igualdade
com o Poder Judiciário. Nedens, então, foi eleito Presidente da
entidade nacional de Procuradores-Gerais de Justiça. Estive com ele
no início desse governo federal, estivemos com o Ministro da
Previdência, com o Chefe da Casa Civil, com o Advogado-Geral da
União, e Nedens conseguiu, também em termos nacionais, um grande
feito naquele momento de crise. É interessante que nada disso foi
levado em conta. A crise de relacionamento entre Ministério Público e
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Assembléia Legislativa não aconteceu no período do Nedens Ulisses.
Diga-se de passagem que Nedens denunciou criminalmente oito
Deputados Estaduais e, nesses dois mandatos anteriores, nenhum foi
denunciado. O Nedens fazia isso dentro dos princípios legais, sem
humilhar ninguém. Ele nunca anunciou nada para a imprensa, nunca
foi para coluna social mostrar que estava usando o seu terno
importado italiano. Apesar de ser paulista, usou a discrição de um
homem do Vale do Jequitinhonha, onde encontrou sua alma gêmea e
onde firmou suas raízes culturais num outro renascimento. Srs.
Deputados, é interessante vermos que venceu a tese daqueles que
querem um Ministério Público só com discurso retórico radical.
Nedens nunca foi à imprensa comprar brigas com parlamentares,
apesar de ter denunciado oito Deputados. Ele encaminhou pedido de
afastamento de seis Promotores e, no atual mandato, não tivemos
nenhuma denúncia. Mas era o estilo discreto do mineiro por adoção
do Vale do Jequitinhonha. Nedens, com toda certeza, não seria o
Procurador-Geral de festinhas, de baladas, não seria o Procurador-
Geral das colunas sociais, dos famosos e requintados coquetéis do
Ministério Público. Seria bom investigarmos qual empresa ganhou
essa licitação. No meu gabinete sempre chega convite do Ministério
Público, que está à disposição de qualquer um. O mandato de Nedens
não era de ficar batendo boca com o Poder na imprensa para fazer
espetáculo, como vivemos há dois anos. Queremos o Ministério
Público da Constituição Federal ou queremos o Ministério Público da
coluna social? Parece que a opção foi pelo Ministério Público da
coluna social. É lamentável.

Considero o dia 26 de novembro como um dia de muitas rupturas
internas dentro desta Casa. Houve quebra de unidade aqui dentro,
como também rupturas institucionais. E quero avisar-lhes: vamos nos
encontrar até que a próxima crise se estabeleça porque hoje, mais do
que nunca, o Ministério Público precisa de alguém de liderança,
considerando-se todo esse uso da máquina: pagamento de
vantagens, diárias pagas a Procuradores. Srs. Deputados, não
entendemos por que o Tribunal de Contas não emite parecer sobre
um processo de irregularidade de pagamento de diárias de
Promotores e Procuradores, uma vez que o faz em relação aos
Prefeitos, aos Vereadores e aos Deputados. Eu mesmo tive
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oportunidade recentemente de denunciar um fato interessante: as
substituições. Nesse período eleitoral, um Promotor saiu de uma
cidade metropolitana para fazer uma substituição em uma Promotoria
da Capital, e outro foi substituí-lo na Promotoria de sua cidade. Tudo
isso aconteceu e envolve acréscimo de recurso, envolve uma relação
viciada de fazer inveja a nós políticos, os quais o Ministério denuncia e
quer fiscalizar, os quais o Ministério Público tem obrigação de
fiscalizar.

Passarei à imprensa agora o voto do Desembargador Reinaldo
Ximenes no pedido de afastamento de um Prefeito por uso da
máquina pública. O corajoso Desembargador, ético, sério - a reserva
moral do Tribunal de Justiça - disse, ao refutar o argumento do
Ministério Público: “Nós aqui, no Tribunal de Justiça, podemos dar
exemplo do não-uso da máquina pública? Em um processo eleitoral -
e ele cita textualmente o Presidente da época -, para a eleição de seu
filho, ele fez até boca de urna, além de ameaças no local de votação”.
Ele cita isso em seu voto e pede aos Promotores que vigiem o
processo eleitoral no Tribunal de Justiça em vez de se preocuparem
tanto com os Prefeitos: “Cuidem daqui também”. Foi um voto corajoso,
e passarei sua íntegra para a imprensa. Os personagens são todos
conhecidos, e ele cita nomes. O mesmo aconteceu com esse
processo eleitoral, e, mesmo assim, Nedens Ulisses foi o mais votado.
Inédito. É a primeira vez em que o não indicado pelo grupo oficial é o
mais votado. E poderia ter muito mais votos, mas não conseguiu.

Ao analisar o Projeto nº 301/2007, sinto-me impelido a falar sobre
isso. Sinto-me movido a abordar essa questão. Realmente, ontem foi
um dia triste para a democracia. Parabéns, Presidente Lula, que
respeita a democracia e indica sempre o mais votado. Parabéns,
Governador Sérgio Cabral, que teve agora o procedimento de indicar
o mais votado, mesmo com dificuldades de relacionamento político - o
que, em Minas, não acontecia, ou seja, em Minas, não havia esse
problema. Parabéns, Governador Serra, por ter também indicado o
mais votado mesmo havendo um problema político evidente com o
Secretário de Justiça.

Srs. Deputados, talvez o Ministério Público tenha muitas sedes
bonitas pelo interior, talvez suas diárias continuem sendo pagas à
fartura, uma vez que o Tribunal de Contas não julgará o processo
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antigo das diárias, talvez suas substituições cruzadas continuem
sendo feitas à fartura, mas o órgão perde. O Promotor de São
Sebastião do Paraíso poderá continuar construindo sua mansão, cada
vez mais bonita, em um terreno que foi comprado por Carlos Meles,
que foi cassado pelo Tribunal Superior Eleitoral por unamidade, ou
seja, está inelegível por unanimidade pois era o Presidente da
cooperativa do Promotor. Talvez continuemos a ter Promotores como
o de Araxá, que está envolvido com pedofilia e venda de pareceres,
como vimos no caso do milho, naquela cidade, mas o Ministério
Público continuará saindo na coluna social. Temos tantos colunistas
sociais no Estado, e talvez vocês tenham percebido que as notinhas
plantadas nas colunas sociais já estavam acenando que o segundo
lugar da lista seria o indicado, pois, do contrário, elas ficariam
enfraquecidas. Os colunistas sociais gostam de dar notícia: se há um
Procurador “superstar”, consideram bom. O Nedens não era bom
nisso. Era discreto em suas amizades, em seu comportamento social.
Não daria “ibope”. As colunas sociais também gostam das festas
badaladas, dos coquetéis do Ministério Público, e isso talvez não
houvesse. Mas deixamos de ter um Ministério Público como a lei
exige. Para que a lei do Carlos Pimenta seja cumprida, é necessária a
fiscalização do Ministério Público Ambiental. Talvez não tenhamos
esse Ministério Público que a lei exige, infelizmente. Essas questões
não serão traduzidas em ações.

Quis estar aqui. Fui aconselhado por “n” pessoas a não vir à tribuna,
inclusive por companheiros do PT, que me telefonaram dizendo que
eu podia até correr riscos, ser investigado, sofrer retaliações. Estou
aqui, em nome da justiça e por solidariedade ao grande Promotor de
Justiça e Procurador, que é Nedens Ulisses. Minas Gerais perde com
a sua não-indicação para Procurador-Geral. Nedens tem a certeza do
dever cumprido, de que prestou um serviço à instituição Ministério
Público ao se candidatar. E prestou um serviço maior ao não ser
escolhido, porque as contradições, os interesses, o jogo do poder
ficaram evidentes. Cada Promotor de cada canto de Minas Gerais que
me ouve agora entenderá essa dinâmica do poder. Sr. Promotor, será
que o senhor tem tanto direito de denunciar essa dinâmica de poder
em sua comarca, no seu Município, quando em seu próprio órgão a
questão é tão suja e enlameada? Acho que até na derrota Nedens
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cumpre o seu papel.

Certa vez, o grande Darcy Ribeiro escreveu algo importante dizendo
que era um derrotado. Em linhas gerais, falou sobre a sua vida, já sem
os cabelos, em função do tratamento de radioterapia. Ele disse:
“Tentei criar uma universidade séria no Brasil: fracassei; tentei lutar
para que os índios fossem tratados com dignidade: fracassei; tentei
alfabetizar este país: fracassei; tentei criar um desenvolvimento
autônomo para o Estado brasileiro: fracassei; tentei criar um País de
gente: fracassei. Em tudo o que fiz na vida, sou um fracassado. Mas,
em hipótese nenhuma, gostaria de estar no lugar de meus
vencedores”.

Então, cabeça erguida. Esse lugar, da forma que queriam, não era
para você. Fracassou sim, mas com a cabeça erguida, no valor e com
a certeza do dever cumprido. Como Darcy Ribeiro disse certa vez, os
fracassos eram suas vitórias, e ele detestaria estar no lugar de quem
o venceu. Pela dignidade e autonomia do Ministério Público, foi bom
que Nedens Ulisses não fosse nomeado Procurador-Geral de Justiça.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado André
Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, também venho a esta
tribuna para discutir o importante Projeto nº 301, que trata do incentivo
à adoção de política de controle ambiental em Minas Gerais. Sabemos
que atualmente a questão ambiental está no centro das preocupações
de todo o povo mineiro. Sem dúvida, a legislação é um fator
importante, mas sabemos que outros órgãos de controle também são
importantes para o setor. Destaco o papel do Ministério Público, que,
desde a Constituição de 1988, tem cumprido um importante papel no
País e em Minas Gerais. O atual Procurador-Geral, Dr. Jarbas Soares
Júnior, foi responsável pela Promotoria de Defesa do Meio Ambiente
por um bom tempo aqui na Capital. Tive a oportunidade de conhecê-lo
quando eu era Vereador e com ele encaminhar lutas, como a defesa
da preservação da Serra do Curral. Ao discutir esse projeto de lei,
discordo de alguns aspectos abordados por meu companheiro de
partido, que muito respeito. Em primeiro lugar, a meu ver, o
mecanismo da lista tríplice suscita problemas nas escolhas. Vamos,
então, acabar com a lista tríplice, com a lista sêxtupla em todos os
níveis, para que, em processos de votação, o mais votado, sem
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nenhum critério subjetivo de escolha, seja o referendado, valendo isso
para universidade, para o Ministério Público, para qualquer instituição,
porque, por lei, a lista tríplice permite essa escolha. Reitero o meu
respeito. Não abordarei questões internas do Ministério Público, até
porque não integro seus quadros. Não estou informado sobre suas
questões internas. Conheço algumas pessoas. O Dr. Nedens, por
exemplo, conheço-o de longa data, é um dos expoentes em defesa do
interesse público em Minas Gerais. Se fosse o indicado, seria uma
excepcional escolha do Governador Aécio Neves. Conta com um
grupo de apoiadores e interlocutores da mais alta qualidade, com
quem já tive oportunidade de trabalhar em prol da sociedade mineira e
de Belo Horizonte. É uma pessoa que dignifica o Ministério Público em
Minas Gerais. É forçoso reconhecer que o Procurador escolhido,
Alceu Marques, é uma pessoa distinta, correta, séria, que defende os
interesses de Minas Gerais e a ação efetiva do Ministério Público.
Tem um diálogo institucional de alto nível com esta Casa. Já foi
Procurador Adjunto Institucional, assim como Presidente da
Associação Mineira do Ministério Público. É respeitado no Ministério
Público, foi escolhido e merece ser o Procurador-Geral, tendo
participado de outros processos. A escolha foi do Governador, a quem
faço oposição. Aliás, fiz oposição à canetada que o Prefeito e o
Governador fizeram para escolher o candidato a Prefeito de Belo
Horizonte. Esse, sim, foi um processo que desrespeitou a convenção
partidária, a vontade do PT, os partidos. Foi uma canetada do
Governador e do Prefeito. No Ministério Público, há lista. Uma votação
apertada. Se fosse o Dr. Nedens, seria uma excepcional escolha;
sendo o Dr. Alceu é uma excepcional escolha. Não acredito e não
atribuo ao Dr. Jarbas o título de “superstar”, “pop star”. Ele é um
Promotor, tem uma carreira séria. Hoje temos, por exemplo, abertura
do Ministério Público para os movimentos sociais. A área comandada
pelo Promotor Fernando Fagundes, que tem o Tadeu Davi e toda sua
equipe, dialoga com os catadores de material reciclável, com os
movimentos sociais, abre o Ministério Público para que os
movimentos possam exigir seus direitos. Estou aqui até por obrigação,
porque conheci o Dr. Jarbas Soares na área ambiental. Ele abriu uma
Promotoria de Defesa Ambiental no Vale do Jequitinhonha, pois ele é
filho de São Francisco, do Norte de Minas, preocupa-se com o rio e



30
com as bacias hidrográficas do Estado de Minas Gerais. Respeito
obviamente as posições colocadas até porque o Dr. Nedens é uma
pessoa que, de fato, merece extremo respeito. Conheço-o,
acompanho seu trabalho e reitero que o Ministério Público estaria em
ótimas mãos. Concordo com o Deputado Durval sobre a escolha do
Governador. Podemos questionar por que o candidato mais votado
não foi escolhido, pois deveriam sempre respeitar o primeiro. Esse
processo de escolha deve ser respeitado. Quantas vezes, em listas de
universidades, o primeiro não é escolhido? Registre-se que, no caso
do Ministério Público, a votação foi apertadíssima: 535 a 529. E ainda
havia dois candidatos: o Dr. Epaminondas e o Dr. Tomáz Aquino, que
faz um importante trabalho na área das ONGs, pessoa muito séria. É
difícil entrar em questões internas. O importante é que o Ministério
Público cumpra seu papel e que as questões internas não
prejudiquem seu desempenho. É importante que o Ministério Público
tenha respeito por esta Casa; é importante que o Ministério Público
coíba abusos, injustiças, perseguições, como qualquer instituição. Não
sou daqueles que acreditam que exista uma instituição acima do bem
e do mal. A Assembléia não está, o Ministério Público não está, o
Tribunal de Justiça não está, o Executivo não está. Essas instituições
são compostas por seres humanos falíveis, que têm vaidades
excessivas, distorcem ações, são corrompidos. Isso é inerente à
sociedade, vale para a elite, para o setor popular, para as instituições.
Achamos maçã podre em qualquer lugar. Reitero que o Dr. Alceu é
uma excepcional liderança do Ministério Público, uma pessoa de
caráter. Hoje, Jabuticatubas deve estar em festa, porque ele é de uma
família digna, de um berço digno. Construiu uma séria carreira no
Ministério Público. É competente. Tem diálogo e participou dos
principais processos de negociação com a Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais. Ele pode ter, inclusive, capacidade de
dialogar com todos os segmentos do Ministério Público. Aliás, estou
entrando com uma moção de congratulação ao Dr. Alceu, porque
acho que ele merece. Agora os critérios de escolha de listas podem,
sim, ser questionados, para que não haja essa subjetividade na
escolha. Em função do problema do critério de escolha, não podemos
colocar em dúvida os reais objetivos, as qualidades e o trabalho que
será realizado posteriormente. Acredito que o Ministério Público tem
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tudo a ganhar com a escolha do Dr. Alceu. Penso que o Ministério
Público fez um bom trabalho com o Dr. Jarbas e também tenho
críticas, não a sua pessoa, mas talvez a um clima que existe em
Minas Gerais de uma certa hegemonia do Executivo, e isso vale para
todos os segmentos, até para esta Casa. Acho que principalmente o
debate político sobre as omissões do Estado fica sufocado em função
de um objetivo simbólico de Minas chegar à Presidência da República.
Penso que isso, de certa maneira, atenua e relativiza qualquer tipo de
crítica à ação do Poder Executivo. Esse clima é ruim para a
democracia, em Minas Gerais. Agora o Ministério Público teve
avanços na gestão do Dr. Jarbas. Não acredito que ela tenha sido
uma gestão de coluna social. Não. O Dr. Jarbas, de fato, é uma
pessoa que transita, conversa, dialoga e é bem relacionado, mas não
credito a ele nenhuma ação articulada, do ponto de vista de querer
aparecer e de vaidade. Isso não corresponde. Penso que ele é uma
pessoa séria, uma pessoa que fez um bom mandato. Deve ter lá
questões internas? Tem. Quando avaliamos uma Mesa Diretora de
Assembléia, um Poder Executivo e uma direção de partido, há críticas
e elogios. Não farei isso aqui, porque não conheço nem sou membro
integrante do Ministério Público. Não tenho um diagnóstico do
Ministério Público. Vejo suas ações externas e conheço as pessoas. O
Dr. Jarbas é uma pessoa séria, sua equipe é séria. O Dr. Alceu é uma
pessoa séria, como também o é o Dr. Nedens. Parabenizo o Dr.
Nedens pela votação expressiva que teve, sinal que ele tem uma
grande liderança e fez e faz um grande trabalho, no Ministério Público.
Agora que a escolha foi feita, sou aqui, Deputado Domingos Sávio,
forçado a reconhecer uma boa escolha do Governador. Se fosse o Dr.
Nedens o escolhido, também estaria aqui, na primeira hora, para
parabenizá-lo. Então, parabenizo o Dr. Alceu, desejando-lhe muito
êxito. Tomara que o Ministério Público, de fato, cumpra seu papel que
vem sendo, desde a Constituição de 1988, fortalecido, em nosso país,
e também coíba os abusos que existem. Tomara que o Ministério
Público amplie o diálogo com esta Casa - e penso que o Dr. Alceu tem
essa capacidade de diálogo - e ajude a construir uma Minas Gerais
melhor e uma política de controle ambiental também melhor, como
prevê o projeto de lei do nobre Deputado Carlos Pimenta, ora
discutido aqui para aperfeiçoá-lo e aprová-lo. O projeto é importante
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para fortalecer os Municípios, por meio de apoio financeiro e tributário
a fim de efetivar processos de licenciamento ambiental, cada vez
mais, adequados ao meio ambiente, em Minas Gerais. Muito obrigado,
Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

A Presidência reitera um convite importante às Deputadas e
Deputados, para participarem, hoje, às 16 horas, da solenidade de
assinatura, pelo Ministro das Comunicações, Senador Hélio Costa, da
exposição de motivos que garantem a outorga do sinal aberto à TV
Assembléia. Este evento histórico marcará a ampliação do alcance da
TV Assembléia, televisão legislativa pioneira no Brasil, importante
instrumento para a transparência e participação do cidadão nos
trabalhos desta Casa e da sociedade mineira.

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 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.452 e 2.454/2008
e, em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.588 e 2.756/2008, uma vez
que permaneceram em ordem do dia por 6 reuniões.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas,
com a ordem do dia já publicada, e para a especial também de hoje,
às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/11/2008
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Lafayette de Andrada, Antônio Carlos Arantes, Carlos Pimenta,
Ademir Lucas (substituindo este ao Deputado Zé Maia, por indicação
da Liderança do BSD) e Fábio Avelar (substituindo o Deputado
Agostinho Patrús Filho, por indicação da Liderança do BPS), membros
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da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Lafayette de Andrada, declara aberta a reunião, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos
membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica que
está aberto até o dia 20/11/2008 o prazo para o recebimento de
emendas ao Projeto de Resolução nº 2.687/2008; e que foi prorrogado
até o dia 28/11/2008 o prazo para o recebimento de emendas aos
Projetos de Lei nºs 2.675 e 2.676/2008. Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º
turno, do Projeto de Lei nº 2.832/2008 (relator: Deputado Lafayette de
Andrada). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 25 de novembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Antônio Júlio - Elisa

Costa - Sebastião Helvécio.
ATA DA 24ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/11/2008

Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Adalclever Lopes e Hely Tarqüínio (substituindo
este ao Deputado Délio Malheiros, por indicação da Liderança do PV),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria
constante na pauta e tratar de assuntos de interesse da Comissão e
comunica o recebimento de ofício da Câmara Municipal de Uberaba,
assinado por todos os Vereadores, em que solicita providências para
o combate à criminalidade nesse Município. Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
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proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
votação, é aprovado o Requerimento nº 3.017/2008. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei nº 2.765/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues (3), em
que solicita seja formulada manifestação de aplauso ao Sgt. BM
Wesley Santos e aos demais Bombeiros militares que participaram da
ação que culminou no parto de uma criança a caminho do hospital, no
dia 17/11/2008, numa viatura do Corpo de Bombeiros de Montes
Claros; seja solicitada ao Subsecretário de Administração Prisional a
remessa de cópia da documentação relativa aos procedimentos de
apuração de denúncias de maus-tratos supostamente cometidos por
Agentes Penitenciários da Penitenciária Dênio Moreira de Carvalho; e
seja realizada reunião em Uberaba para discutir, em audiência
pública, o aumento da criminalidade no Município e região; e dos
Deputados Adalclever Lopes, Antônio Júlio, Irani Barbosa, Sávio
Souza Cruz, Gilberto Abramo, Getúlio Neiva e Ivair Nogueira e da
Deputada Cecília Ferramenta em que solicitam seja realizada reunião
para discutir, em audiência pública, a cobrança indevida de valores,
por servidores públicos, para que a banca examinadora do Ciretran do
6º Departamento de Polícia Civil, de Lavras, exerça suas atividades
fora da cidade sede do Departamento. 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.
Sargento Rodrigues, Presidente - Hely Tarqüínio - Adalclever Lopes.
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL DAS

SERRAS DA CALÇADA E DA MOEDA, EM 18/11/2008
Às 15h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sávio Souza Cruz, Dalmo Ribeiro Silva e Fábio Avelar, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado 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
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ata da reunião 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, os Projetos de Lei nºs
124/2007, do Deputado Ivair Nogueira, que dispõe sobre o Parque
Estadual da Serra do Rola-Moça, e 1.304/2007, do Deputado Délio
Malheiros, que integra a Serra da Calçada ao Parque Estadual da
Serra do Rola-Moça; e a Proposta de Emenda à Constituição nº
16/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva e outros, que altera o
"caput" do art. 84 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
da Constituição do Estado, de modo a incluir a Serra da Moeda. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Ilmar
Bastos Santos, Subsecretário de Gestão Ambiental Integrada, da
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
representando o Sr. José Carlos Carvalho, titular dessa Pasta; Silvério
Seabra da Rocha, Gerente de Criação e Implantação de Áreas
Protegidas do Instituto Estadual de Florestas - IEF -; a Sra. Maria
Marta Martins de Araújo, Vice-Presidente do Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha-MG -,
representando os Srs. Carlos Roberto Noronha, Presidente desse
órgão, e Paulo Brant, Secretário de Cultura; os Srs. Adriano
Magalhães Chaves, empreendedor público e Assessor Empresarial da
Vice-Governadoria do Estado; Marcus Paulo de Souza Miranda,
Coordenador da Promotoria Estadual de Defesa do Patrimônio
Cultural e Turístico, representando o Sr. Jarbas Soares Júnior,
Procurador-Geral de Justiça; a Sra. Thaís Rego de Oliveira e o Sr.
Marcelo Souza, respectivamente, Conselheira e Consultor Jurídico do
Sindicato da Indústria Mineral do Estado de Minas Gerais - Sindiextra
-, representando o Sr. José Fernando Coura, Presidente dessa
entidade; o Sr. Wagner Soares Costa, Gerente de Meio Ambiente da
Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -,
representando o Sr. Robson Braga de Andrade, Presidente dessa
entidade; a Sra. Jeanine Baraillon, Presidente da Associação para
Recuperação e Conservação Ambiental em Defesa da Serra da
Calçada - Arca-Amasserra -; e os Srs. José Eustáquio Machado de
Paiva, representante da Associação dos Condomínios Horizontais -
ACH -; e Edmar Monteiro Silva, Gerente-Geral do Parque Estadual da
Serra do Rola-Moça, que são convidados a tomar assento à mesa. Os
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membros da Comissão, autores do requerimento que deu origem ao
debate, fazem suas considerações iniciais. Logo após, a Presidência
passa a palavra aos convidados para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece aos convidados e demais participantes pela presença e
pelas informações prestadas, 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, 27 de novembro de 2008.
Fábio Avelar, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva - Almir Paraca.

ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/11/2008
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Almir Paraca, Inácio Franco e
Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado 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 discutir, em audiência pública, os aspectos relevantes das atividades
de reforma e reciclagem de pneus e sua importância no contexto
socioeconômico e ambiental. A seguir, comunica o recebimento de
correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data
mencionada entre parênteses: da Sra. Shirley Fenzi Bertão,
Promotora de Justiça e Coordenadora do Centro de Apoio
Operacional do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural, Habitação e
Urbanismo - CAO-MA (4/11/2008), e do Sr. Augusto Henrique Lio
Horta, Chefe de Gabinete da Secretaria de Estado de Meio Ambiente
e Desenvolvimento Sustentável (14/11/2008). A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Benerval Alves
Laranjeira, Assessor da Presidência da Feam, representando o Sr.
José Carlos de Carvalho, Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável; Paulo César Pereira Bitarães e Ader
Fernandes Alves de Pádua, respectivamente, Presidente e Gerente
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Executivo da Associação Mineira de Reformadores de Pneus - Amirp -
; as Sras. Adriane Lacerda Barbato, Diretora de Qualidade do Instituto
de Pesos e Medidas de Minas Gerais - Ipem - MG -, representando o
Diretor-Geral, Sr. Tadeu José de Miranda; Ariane Machado Siqueira e
Ubaldina Maria da Costa Isaac, analistas ambientais, representando o
Sr. Marco Túlio Simões Coelho, Superintendente substituto do
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - Ibama -; e o Sr. Wilson Navarro, Vice-Presidente do
Sindicato das Empresas de Revenda e de Prestações de Serviços de
Reforma de Pneus e Similares do Estado de Minas Gerais -
Sindpneus -, os quais são convidados a tomar assento à mesa. O
Presidente, 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 1ª
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, o parecer
pela aprovação, no 1º turno, da Emenda nº 1 apresentada em Plenário
ao 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,
apresentadas por esta Comissão (relator: Deputado Sávio Souza
Cruz), e o parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.444/2007, no
1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, apresentado por esta
Comissão (relator: Deputado Sávio Souza Cruz). Passa-se à 2ª Fase
da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.774/2008
(relator: Deputado Sávio Souza Cruz). 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 Délio Malheiros, em que
solicita a realização de audiência pública para discutir o texto
elaborado pela Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam -, que
pretende regulamentar a atividade minerária no Estado; Wander
Borges, em que solicita realização de audiência pública no Município
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de Coronel Fabriciano para debater projeto da Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG - com vistas à construção
da Estação de Tratamento de Esgotos - ETE Central nesse Município;
Neider Moreira, em que solicita realização de audiência pública para
discutir ligações de energia elétrica em áreas consideradas como
APPs, conforme Resolução nº 369/2006, do Conselho Nacional do
Meio Ambiente - Conama -, mas que, de fato, são áreas urbanas
consolidadas; Fábio Avelar, em que solicita a realização de debate
público para avaliar se as ações necessárias ao cumprimento da Meta
2010 estão sendo realizadas; e Sávio Souza Cruz, em que pede seja
enviado ofício ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, solicitando que o Poder Executivo
adote medidas de incentivo aos setores de reforma e reciclagem de
pneus, tendo em vista os inúmeros benefícios ambientais decorrentes
dessas atividades, com ênfase nos itens que menciona. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece aos convidados e
demais participantes pela presença e pelos importantes subsídios
prestados, agradece aos parlamentares pelo comparecimento,
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.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Almir Paraca - Inácio

Franco.
ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/11/2008

Às 10h15min, comparece na Câmara Municipal de São Gonçalo do
Sapucaí o Deputado Durval Ângelo, membro da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Durval Ângelo, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, dá-a por aprovada e a subscreve. A Presidência
informa que a reunião se destina a realizar audiência pública para
investigar alegações de inocência apresentadas por detentos do
Município de São Gonçalo do Sapucaí. A Presidência interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir os Srs. Argemiro Magalhães Neto, Vice-
Prefeito Municipal de São Gonçalo do Sapucaí; Benedito Álvaro
Cunha, Presidente da Câmara Municipal de São Gonçalo do Sapucaí;
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a Sra. Creusa Romualdo Azevedo da Silva e o Sr. Antony Barouch,
respectivamente, Vice-Presidente e Secretário dessa Câmara; os Srs.
Walter Duarte e Luiz Fernando Azevedo e a Sra. Maria Geralda de
Paiva Azevedo, Vereadores a essa Câmara; os Srs. Wellington Clair
de Castro, Delegado de Polícia da Comarca de São Gonçalo do
Sapucaí; Carlos Eduardo Pinto, Delegado Regional de Polícia Civil; a
Sra. Cláudia Edna Calhau, Delegada de Polícia; os Srs. Joaquim
Ângelo e Silvestre do Carmo Batista e o Sr. Sílvio Tavares dos
Santos, Presidente do PT de São Gonçalo do Sapucaí, que são
convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Durval Ângelo, na
condição de autor do requerimento que deu origem ao debate, tece
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta das notas taquigráficas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Ronaldo Magalhães -

Sebastião Costa.
ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/11/2008

Às 16h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ademir Lucas, André Quintão, Chico Uejo, Inácio Franco e Ivair
Nogueira, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Ademir Lucas, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Inácio Franco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, o parecer pela rejeição
da Emenda nº 6, apresentada no 1º turno, ao Projeto de Lei nº
2.177/2008 e pela aprovação da Emenda nº 2, desta Comissão, com a
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Subemenda nº 1, apresentada pelo relator, Deputado Ademir Lucas; e
o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.827/2008
(relator: Deputado Ivair Nogueira). 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 Ademir Lucas em que solicita seja
realizada audiência pública para discutir a proposta governamental de
reposicionamento dos servidores na carreira pelo critério de
escolaridade adicional e a construção de uma alternativa por parte da
categoria. 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.
Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco - André Quintão -

Domingos Sávio - Chico Uejo - Ademir Lucas.
ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/11/2008

Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Eros Biondini e João Leite, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e 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. Após discussão
e votação, são aprovadas, em turno único, cada uma por sua vez, na
forma de emendas a serem apresentadas, as Propostas de Ação
Legislativa nºs 613, 831 e 883/2008 (relator: Deputado João Leite);
645, 646 e 815/2008 (relator: Deputado André Quintão); 803 e
839/2008 (relator: Deputado Eros Biondini). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura - João Leite.
ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/11/2008
Às 14h43min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Vanderlei Miranda e Lafayette de
Andrada (substituindo este ao Deputado Célio Moreira, por indicação
da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Agostinho Patrús Filho. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Miranda,
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 matéria constante na pauta e a discutir e
votar proposições da Comissão. A Presidência informa que, a partir do
dia 21/11/2008, o Deputado Célio Moreira passou a atuar como
membro efetivo da Comissão, na vaga do Deputado Zezé Perrella, e o
Deputado Fahim Sawan passou a integrá-la como membro suplente.
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 3.030, 3.059 e 3.061/2008. 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, 27 de novembro de 2008.
Vanderlei Miranda, Presidente - Cecília Ferramenta - Célio Moreira -

Eros Biondini.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

680/2008
Comissão de Participação Popular

Relatório
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A Proposta de Ação Legislativa nº 680/2008, de autoria da

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -,
sugere a alteração do nome da Ação 4056 - Educação e Extensão
Ambiental -, do Programa 105 - Gestão Ambiental Integrada - para
“Institucionalização do Fórum Mineiro de Produção e Consumo
Sustentável” e da finalidade dessa mesma ação para: “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.”.

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 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 ação que a proposta pretende alterar prevê a atuação do Estado

em parceria com outras entidades em projetos de educação ambiental
com o objetivo de desenvolver na sociedade “práticas ambientalmente
sustentáveis”.

A proposta em tela pretende alcançar os mesmos objetivos da ação,
porém, com um alvo mais específico: “a produção e o consumo
sustentável”. Essa alteração, apesar de meritória por explicitar a idéia
de consumo sustentável, restringe o objeto da ação. Entendemos
portanto, que devemos incluir a contribuição da proposta, atendendo-a
com redação diferente da apresentada. Assim, acrescentamos ao
texto da finalidade trecho que enfatiza a produção e o consumo
sustentável.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 680/2008, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

683/2008
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 683/2008, de autoria do Fórum

Estadual Lixo e Cidadania, sugere a criação de uma ação nova no
Programa 045 - Resíduos Sólidos -, com a finalidade de erradicar o
trabalho nos lixões e promover a inclusão produtiva dos catadores de
recicláveis em redes de comercialização.

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas por
esta Comissão nos dias 5, 6 e 7 de novembro de 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
em análise a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A erradicação do trabalho nos lixões e a inclusão produtiva dos

catadores de materiais recicláveis já fazem parte do objeto da Ação
1068 - Apoio à Implantação de Sistemas de Disposição Final
Adequada - Minas sem Lixões -, o que não recomenda a criação de
uma nova ação.

O desenvolvimento de redes de comercialização de materiais
recicláveis, como forma de reduzir a atuação de intermediários e
permitir um contato mais direto entre os grupos ou associações de
catadores e as indústrias que reciclam o material coletado ou
classificado, permitirá a melhor remuneração desses trabalhadores,
tornando mais eficiente o processo de inclusão produtiva. A finalidade
da Ação 1068, porém, não traz de forma explicita como atingir esse
objetivo, o que torna adequada sua alteração para indicar que a
inclusão socioprodutiva dos catadores deve dar-se por meio da
promoção de redes de comercialização.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 683/2008, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
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2.785/2008.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - João Leite - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
685/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 685/2008, de autoria do Fórum
Estadual Lixo e Cidadania, sugere alterar a finalidade da Ação 1072 -
Implantação da Coleta Seletiva, Reaproveitamento e Reciclagem - do
Programa 045 - Resíduos Sólidos -, de forma a promover a inclusão
produtiva dos catadores de materiais recicláveis e ampliar as metas
física e financeira para R$2.650.000,00.

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 20/11/2008, 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 inclusão produtiva dos catadores de materiais recicláveis, como

sugere a proposta em apreço, vai ao encontro do objetivo do Projeto
de Lei nº 1.269/2007, que dispõe sobre a política estadual de resíduos
sólidos, de autoria do Executivo e em tramitação nesta Casa.

O desenvolvimento de uma política de coleta seletiva de lixo não
pode prescindir da contribuição valiosa e de fundamental importância
desses trabalhadores, razão pela qual o poder público deve
dispensar-lhes um tratamento diferenciado, como meio de incentivar a
criação e a organização de associações para defender os interesses
desse segmento produtivo.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 685/2008, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2008.
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André Quintão, Presidente e relator - João Leite - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
726/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 726/2008, de autoria do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais de Medina, sugere a alteração da finalidade
da Ação 1399 - Implantação do Programa de Distribuição de
Sementes - do Programa 059 - Convivência com a Seca e Inclusão
Produtiva -, para “dinamizar o processo de produção da agricultura
familiar e a proteção ambiental, por meio da distribuição de sementes
crioulas, específicas de cada região”.

A proposta foi apresentada na audiência pública realizada por esta
Comissão no dia 23/11/2008, em Itaobim, 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” no dia 20/11/2008, 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 Ação 1399, objeto da proposta em análise, visa estimular a

manutenção do cultivo de variedades crioulas pela agricultura familiar.
Esse objetivo encontra duas justificativas válidas. A primeira, de
caráter cultural, pois permite a perpetuação de tradições relacionadas
ao modo de vida e à culinária da população. A segunda, de caráter
técnico e econômico, pois permite a manutenção de independência
dos agricultores familiares com relação a esse insumo, uma vez que
essas variedades admitem o replantio continuado sem perda de
produtividade, diferentemente das variedades híbridas comerciais.
Ainda na linha técnica, vale citar que a difusão de variedades crioulas
implica a preservação de cepas genéticas selecionadas ao longo de
séculos para cada região, com base em seu regime climático e tipo de
solo, o que representa um patrimônio genético de alto valor para o
desenvolvimento de novas variedades resistentes às intempéries
regionais e variações críticas de clima.

Entretanto, a execução da referida ação pode ser aprimorada quanto
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à qualidade das sementes oferecidas. São freqüentes as reclamações
externadas por agricultores familiares beneficiados pela distribuição
de sementes agrícolas realizada pelo governo do Estado, que alegam
baixa eficiência germinativa do material oferecido.

Entendemos, porém, ser necessário rever a proposta apresentada
por não ser razoável restringir a distribuição de sementes apenas às
de variedades crioulas. Acataremos, portanto, a proposta,
acrescentando à finalidade da ação a possibilidade da distribuição
também dessas sementes tradicionais e sugerindo avaliação mais
rigorosa da qualidade da semente utilizada.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 726/2008, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

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
730/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 730/2008, de autoria do Consad,
Prefeituras Municipais de Itaobim, Padre Paraíso, Itinga, Caraí, Ponto
dos Volantes e Jequitinhonha, sugere a alteração da finalidade da
Ação 4482 – Programa de apoio a empresas e cooperativas –, do
Programa 059 – Convivência com a Seca e Inclusão Produtiva –,
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”.

A proposta foi apresentada na audiência pública realizada por esta
Comissão no dia 23/10/2008, em Itaobim, 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.
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Fundamentação

O novo Programa Estruturador Convivência com a Seca e Inclusão
Produtiva vem atender a uma forte demanda das regiões Norte e
Jequitinhonha do Estado e introduz o conceito de convivência da
população desses territórios com a sua realidade climática. Para tanto,
prevê investimentos em obras estruturantes, sistemas de gestão,
organização social, atração de novos investimentos privados,
transferência de tecnologias para a agricultura familiar, entre outras
providências.

A inclusão de referência às cooperativas urbanas e rurais na
finalidade da Ação 4482 – Programa de apoio a empresas e
cooperativas – apresenta-se como um alerta ao Executivo de que é
importante valorizar as pequenas cooperativas de consumo e trabalho
do meio urbano, atuando, inclusive, no apoio à sua estruturação e
formalização.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 730/2008 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
738/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 738/2008, do Consea, sugere
alteração da finalidade da Ação 1277 - Implementação de Ações de
Policiamento Comunitário, Prevenção Ativa e Segurança Cidadã -,
com a inclusão da expressão “com apoio dos Conselhos Comunitários
de Segurança Pública - Conseps”. Durante a tramitação, foi anexada à
proposição em análise a Proposta de Ação Legislativa nº 739/2008, da
Câmara Municipal de Carandaí.

As Propostas de Ação Legislativa nºs 738 e 739/2008 foram
apresentadas, respectivamente, nas audiências públicas realizadas
nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo Horizonte, e no dia 30/10/2008, em
Barbacena, com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a
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revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-
2011, exercício de 2009, conforme estabelece o art. 7º da Lei nº
17.347, de 16/1/2008.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008, vêm agora as
propostas a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Proposta de Ação Legislativa nº 738/2008 sugere a alteração da

finalidade da Ação 1277 - Implementação de Ações de Policiamento
Comunitário, Prevenção Ativa e Segurança Cidadã - 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”.

O Projeto Estruturador Defesa Social contém ações direcionadas a
seis eixos da área de segurança pública, quais sejam 1) atendimento
a medidas socioeducativas; 2) avaliação e qualidade da atuação dos
órgãos de defesa social; 3) expansão e modernização do sistema
prisional; 4) gestão integrada de ações e informações de defesa
social; 5) prevenção social da criminalidade; 6) Escola Viva e
Comunidade Ativa.

O objetivo desse projeto estruturador é, por meio do
estabelecimento de prioridades na implementação das ações que o
compõem, contribuir para inibir a tendência de crescimento das taxas
de criminalidade e resgatar a segurança da população, bem como
construir novas relações entre os órgãos componentes do sistema de
defesa social e destes com a sociedade.

A proposição em análise objetiva alterar a finalidade da Ação 1277,
integrante desse projeto estruturador, que é “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, reduzindo a
sensação subjetiva de insegurança”. A alteração sugerida pretende
acrescentar a essa finalidade uma menção ao apoio dos Conselhos
Comunitários de Segurança Pública - Conseps -, que refletem a
tendência de construção de um relacionamento cooperativo entre a
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polícia e a sociedade, com o intuito de buscar uma solucão preventiva
para os conflitos.

Dessa forma, somos pelo acolhimento da proposição em análise,
bem como da proposta de ação legislativa anexada, na forma de
emenda de alteração de finalidade da Ação 1277.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 738/2008 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
741/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 741/2008, de autoria da
Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de
Liberdade, sugere alteração do nome e do objetivo do Programa 020 -
Expansão e Modernização do Sistema Prisional -, com a inclusão do
termo “humanização” no nome do programa e da expressão
“garantindo-se a humanização do sistema” em seu objetivo.

A proposta foi apresentada na audiência pública realizada 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, exercício de 2009, conforme estabelece o art. 7º
da Lei nº 17.347, de 16/1/2008.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008, vem agora a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Proposta de Ação Legislativa nº 741/2008, de autoria da

Associação de Amigos e Familiares de Pessoas em Privação de
Liberdade, sugere alteração do nome e do objetivo do Programa 020 -
Expansão e Modernização do Sistema Prisional -, com a inclusão do
termo “humanização” no nome do programa e da expressão
“garantindo-se a humanização do sistema” em seu objetivo.
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A Constituição Federal garante à população carcerária, no art. 5º,

XLIX, o respeito à integridade física e moral. No entanto, temos visto,
principalmente pelos meios de comunicação, que muitas vezes essa
parcela da população é tratada com indiferença, às vezes com
violência, chegando-se até à tortura.

O Estado tem investido maciçamente na geração de novas vagas no
sistema prisional nos últimos anos. Serão 988 vagas em 2008 e 1.270
em cada um dos exercícios seguintes, até 2011.

Assim, entendemos que deve haver preocupação do Estado em
humanizar o sistema prisional, principalmente com a ampla
repercussão que esse aumento de vagas provoca, passando a exigir
mais e melhores espaços para recepção dos familiares que visitam os
presos, instalações sanitárias e mais preparo dos servidores para o
trato direto com os presos e seus familiares.

Dessa forma, somos pelo acolhimento da proposta em análise na
forma de emenda ao projeto de lei de revisão do PPAG 2008-2011,
exercício de 2009.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 741/2008, na forma da seguinte emenda ao Projeto de
Lei nº 2.785/2008.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

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,
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 a 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
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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 de novembro de 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 principal 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
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
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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 emenda ao Projeto de Lei nº 2.785/2008 e de
alteração da Lei nº 17.347, de 2008, que dispõe sobre o Plano
Plurianual de Ação Governamental − PPAG − para o período 2008-
2011.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 813/2008, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008 e de projeto de lei que altera a Lei nº 17.347, de
16/1/2008, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental − PPAG − para o período 2008-2011, o qual
apresentamos a seguir.

PROJETO DE LEI Nº /2008
Acrescenta dispositivo à Lei nº 17.347, de 16 de janeiro de 2008,

que dispõe sobre 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 17.347, 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 estruturadores 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
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.
* - Republicado em virtude de incorreções verificadas na edição de

28/11/2008, na pág. 38, col. 4.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

921/2008
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 921/2008, de autoria da

Associação dos Deficientes do Oeste de Minas - Adefom -, sugere a
inclusão de ação, no âmbito do Programa 023 - Implantação do Suas -
, destinada à realização de diagnóstico socioeconômico das pessoas
com deficiência no Estado, com vistas a qualificar as ações
direcionadas a esse público.

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.

Fundamentação
A Proposta de Ação Legislativa nº 921/2008 sugere a inclusão de

ação, no âmbito do Programa 023 - Implantação do Suas -, destinada
à realização de diagnóstico socioeconômico das pessoas com
deficiência no Estado, com vistas a qualificar as ações direcionadas a
esse público.

Concordamos com a preocupação dos proponentes de investir na
sistematização de informações e geração de conhecimento para a
orientação das ações públicas direcionadas a públicos específicos. A
Ação 4554 - Inclusão e Promoção Social da Pessoa com Deficiência -,
do Programa 162 - Desenvolvimento das Políticas de Direitos
Humanos -, tem como finalidade implementar meios para possibilitar a
inclusão da pessoa com deficiência nas políticas setoriais básicas,
inclusive com o desenvolvimento de programas para deficientes
mentais e autistas. Entendemos, portanto, já haver ação destinada a
essa parcela da população, que pode absorver, em sua finalidade, a
realização de diagnóstico da situação socioeconômica das pessoas
com deficiência no Estado. Por essa razão, acolhemos a proposta,
com a apresentação de emenda ao Projeto de Lei nº 2.785/2008,



54
alterando a finalidade da Ação 4554 para: “Implementar meios para
possibilitar a inclusão da pessoa com deficiência nas políticas setoriais
básicas, inclusive com o desenvolvimento de programas para
deficientes mentais e autistas, com a realização de diagnóstico da
situação socioeconômica das pessoas com deficiência no Estado.”.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 921/2008, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.830/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
visa alterar a denominação da Escola Estadual de Gameleira, de
ensino fundamental, situada no Município de Januária.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.830/2008 visa dar a denominação de Escola

Estadual Olímpio Arcanjo Salvador à Escola Estadual de Gameleira,
de ensino fundamental, localizada na Fazenda Gameleira, no
Município de Januária.

Natural do povoado de Gameleira, Município de Januária, o
homenageado destacou-se por sua simplicidade e bondade. Além do
mais, foi um benfeitor daquela comunidade, tendo até doado ao
Estado o imóvel que abriga aquela escola.

Diante dessas considerações, é justa e meritória a pretensão de
gravar seu nome no prédio da referida escola estadual.

Por fim, cumpre esclarecer que o Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, tem por fim sanar um equívoco,
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pois no caso em análise a referida unidade de ensino foi criada pelo
Decreto nº 37.953, de 1996, que apenas a identificou como Escola
Estadual de Gameleira; portanto, o projeto de lei em tela não altera o
nome da escola, mas lhe dá denominação oficial, de acordo com a
escolha de seu colegiado escolar.

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

nº 2.830/2008 em turno único, na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2008.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.850/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
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.

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 2.850/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Flamengo Futebol Clube, com sede no Município de Ipatinga,
entidade de caráter desportivo, sem fins lucrativos, que tem como
objetivo incentivar o esporte amador na modalidade de futebol.

Possui como finalidade principal, portanto, promover atividades
esportivas, visando à integração social e melhoria da qualidade de
vida de seus associados, em especial, das crianças e adolescentes.
Ademais, procura, dentro do processo de cooperação e
confraternização, desenvolver ações no campo da assistência social,
saúde, educação, cultura e lazer e, para tanto, firma convênios com
órgãos e entidades congêneres.

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

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 2.850/2008 em turno único.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2008.
Vanderlei Jangrossi, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 3 DE DEZEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DO EVENTO REALIZADO NA 105ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

27/11/2008
Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários -
Composição da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino
Nacional - Exibição de vídeo - Assinatura do documento para a
concessão de canal educativo - Palavras do Ministro Hélio Costa -
Palavras do Sr. Presidente.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O locutor - Destina-se esta parte da reunião à assinatura, pelo

Ministro das Comunicações, Senador Hélio Costa, da exposição de
motivos, para apreciação do Presidente da República Luiz Inácio Lula
da Silva, do Documento para Outorga de Concessão de Canal
Educativo à TV Assembléia do Estado de Minas Gerais.

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

Senador Hélio Costa, Ministro das Comunicações; Danilo de Castro,
Secretário de Estado de Governo, representando o Governador do
Estado, Aécio Neves; Antônio Carvalho de Souza Filho, 2º-Ten. do
Comando da 4ª Região Militar do Exército Brasileiro, representando o
General-de-Divisão José Mário Facioli, Comandante da 4ª Região
Militar e 4ª Divisão de Exército; Murilo Badaró, Presidente da
Academia Mineira de Letras; Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário
da ALMG; Deputado Gilberto Abramo, Líder da Bancada do PMDB;
Eduardo Vieira Moreira, Diretor-Geral da ALMG; José Geraldo de
Oliveira Prado, Secretário-Geral da ALMG; e Rodrigo Lucena, Diretor
de Rádio e Televisão da ALMG.

Registro de Presença
O locutor - Registramos, com muita honra, a presença dos Exmos.

Srs. Deputado Dilzon Melo, Secretário de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana; Roberto Martins, Vice-Presidente da Rede
Minas de Televisão; Márcio Alves, Diretor Executivo da Rede Record
Minas; da Exma. Sra. Zilda Beatriz, Secretária de Comunicação
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Eletrônica do Ministério das Comunicações; dos Exmos. Srs.
Vereadores Carlúcio e Fred Costa; e da Exma. Sra. Profa. Beth
Miranda, Coordenadora da PUC TV.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, em

gravação do Coral da Assembléia, sob a regência do maestro
Guilherme Francisco Furtado Bragança, com acompanhamento do
pianista Antônio Carlos de Magalhães.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Exibição de Vídeo

O locutor - Neste momento, assistiremos a um vídeo institucional da
TV Assembléia.

- Procede-se à exibição do vídeo.
Assinatura do Documento para a Concessão de Canal Educativo

O locutor - Neste momento, o Ministro das Comunicações, Senador
Hélio Costa, fará a assinatura do Documento para a Outorga de
Concessão de Canal Educativo à TV Assembléia do Estado de Minas
Gerais, acompanhado pelo Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho.

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Em nome do
Ministro Hélio Costa, estendemos o convite para nos acompanhar
nesta solenidade, representando a Mesa e todo o Parlamento, ao
Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário; ao Deputado Gilberto Abramo,
Líder da Bancada do PMDB nesta Casa; e ao Sr. Eduardo Moreira,
Diretor-Geral desta Casa.

- Procede-se à assinatura do documento.
Palavras do Ministro Hélio Costa

Inicialmente, saúdo meu querido amigo Deputado Alberto Pinto
Coelho, ilustre Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais; os Srs. Danilo de Castro, Secretário de Governo,
representando neste ato o Exmo. Sr. Aécio Neves, Governador do
Estado de Minas Gerais; Antônio Carvalho de Sousa Filho, 2º-Ten. do
Comando da 4ª Região Militar do Exército Brasileiro, representando o
Gen.-Div. José Mário Facioli, Comandante-Geral dessa instituição;
meu querido amigo Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário da
Assembléia Legislativa; com muito orgulho, meu querido amigo
Deputado Gilberto Abramo, Líder da bancada do meu partido, por cujo
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intermédio saúdo todos os meus companheiros do PMDB; meu
querido amigo Murilo Badaró, Presidente da Academia Mineira de
Letras, ilustre autor, ex-Ministro e ex-Deputado; Eduardo Vieira
Moreira, Diretor-Geral desta Assembléia Legislativa; José Geraldo de
Oliveira Prado, Secretário-Geral desta Assembléia Legislativa;
Rodrigo Lucena, Diretor de Rádio e Televisão desta Assembléia;
Deputado Antônio Júlio, ex-Presidente desta Assembléia; Vereadores
Carlúcio e Fred Costa, de Belo Horizonte; e, de forma especial, a Dra.
Zilda Beatriz, Secretária de Comunicação Eletrônica do Ministério das
Comunicações, que se encontra presente e teve participação decisiva
no encontro da solução técnica que permitiu o atendimento deste
pleito da Assembléia de Minas.

Este é, com muito orgulho, mais um momento importante do
Ministério das Comunicações na minha gestão, porque estamos
atendendo a uma antiga reivindicação dos Deputados mineiros. Nada
mais justo, afinal é exatamente através da televisão que poderemos
levar a cada cidade de Minas Gerais, a cada região do nosso Estado o
trabalho importante que se faz nesta Casa, as decisões que
conduzem e conduzirão o nosso Estado e, principalmente, o trabalho,
às vezes esquecido, dos nossos Deputados nas comissões temáticas.

Sempre reclamei da cobertura que se faz da Câmara dos
Deputados, do Senado da República, da Assembléia, porque volta e
meia esquecem o trabalho importantíssimo realizado nas comissões.
O Deputado chega a esta Casa às 8h30min, 9 horas, às vezes mais
cedo, para se preparar para participar de um debate importantíssimo
que, às vezes, dura o dia inteiro, vara a noite, discutindo assuntos da
maior importância para o nosso Estado. Muitas vezes, esse trabalho
importantíssimo fica esquecido.

A TV Assembléia resolve a questão de divulgar o trabalho do
Deputado, porque não fica só no Plenário. Ela fica, por lei, no
Plenário, enquanto ele está em atividade, e, quando não está no
Plenário, automaticamente se transfere, preferencialmente para as
reuniões das comissões temáticas. Cada dia, evidentemente, como
fazemos na Câmara e no Senado, alternando a comissão que entrará
ao vivo, com a participação dos Deputados discutindo os assuntos de
interesse.

Não foi fácil chegar a este dia em que assinamos esse documento.
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Na verdade, quando fui indicado pelo meu Presidente Luiz Inácio da
Silva para assumir, em nome do PMDB do Senado, o cargo de
Secretário de Estado das Comunicações, entendo que, desde o
primeiro dia, comecei a trabalhar para tentar viabilizar o canal aberto
da TV Assembléia. Todos os Deputados me falavam da TV
Assembléia e da importância de ela se tornar uma transmissão aberta
de televisão, capaz de chegar a todos os Municípios de Minas Gerais.

Todavia, lamentavelmente, a nossa Capital está completamente
saturada no chamado espectro radioelétrico. O que significa o
espectro radioelétrico? É uma posição, um canal da televisão. Há
certas limitações. Não se chega simplesmente e se instala um canal
em Belo Horizonte, e este já começa a funcionar. Ele tem de ser
viabilizado tecnicamente, ou seja, tem de existir do ponto de vista
técnico, pois não pode interferir com outros canais. Ele tem de deixar
os espaços de proteção de um lado e de outro. Não tínhamos esse
canal. Passamos os dois primeiros anos tentando, de todas as formas,
encontrar os caminhos.

Primeiramente tentamos nas cidades vizinhas, limítrofes de Belo
Horizonte. Depois chegamos à conclusão de que não seria justo
tirarmos um canal de uma cidade que eventualmente terá também o
seu canal aberto para usarmos em Belo Horizonte, como no passado
haviam feito erroneamente. Quer dizer, pegaram canais de outras
cidades e puseram-nos aqui, em Belo Horizonte. Portanto, acabaram
criando uma situação técnica irregular que persiste até hoje, e,
lamentavelmente, agora não há como corrigi-la a não ser com a TV
digital, no momento em que está sendo implantada.

Qual foi a solução? Fomos procurar o único canal disponível na
cidade, gerador que estava sendo utilizado presentemente pela TV
Alterosa como retransmissor. Havia uma dificuldade técnica de se
mandar a imagem da TV Alterosa de Belo Horizonte para Nova Lima,
e esse canal era usado na Serra para lançar a imagem da TV Alterosa
no Município de Nova Lima. Procuramos a direção dos Diários
Associados, por meio do Sr. Álvaro Teixeira da Costa, que muito
gentilmente se propôs a encontrar uma solução, desde que,
evidentemente, não prejudicasse as transmissões em Nova Lima.
Conseguimos arranjar um canal secundário capaz de atender às
necessidades da emissão da TV Alterosa para Nova Lima e vagar o
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canal gerador nº 35 em Belo Horizonte. E isso levou,
aproximadamente, dois anos e meio, para viabilizarmos tecnicamente,
porque não era apenas e exclusivamente ter o canal. Era preciso ter o
canal gerador, mas de forma que não interferisse em nenhum canal
existente na Capital.

Na realidade, só conseguimos isso há aproximadamente três meses,
quando começamos a preparar todo o procedimento técnico para
chegarmos à assinatura desse documento que será encaminhado ao
Presidente da República. Depois de uma rápida análise na Casa Civil,
o Presidente envia esse documento para a Câmara dos Deputados,
que o coloca em pauta na Comissão de Comunicações. Esta
designará um relator, que terá de apresentá-lo, sob a minha
orientação, pois sou eu quem forneço os dados técnicos para que ele
possa se pronunciar. Ele aprova o relatório, que vai ao Plenário, que
vota e envia ao Senado. Na Comissão de Comunicações, o Senado
faz a mesma coisa que a Câmara. Vai ao Plenário do Senado e,
depois disso, volta ao Presidente, que manda ao Ministro, que, então,
assina a autorização, a licença definitiva para que a TV Assembléia
possa estar legalizada.

Portanto, é um procedimento moroso, de certo modo simples, mas
que depende da atividade parlamentar e de passar, como disse, pela
Câmara e pelo Senado, retornar à Casa Civil e, depois, finalmente, ao
Ministro de Estado que assinará a licença definitiva.

Estamos imaginando que podemos fazer isso tudo entre 90 e 180
dias. Todavia o mais importante é que agora a TV Assembléia aberta
existe por meio desse documento que assinamos neste dia de hoje.

Quero aproveitar a oportunidade, meu caro Presidente Alberto Pinto
Coelho, e dizer o quanto os meus companheiros do PMDB insistiram
para que conseguíssemos realizar este ato ainda neste ano. Além
deles, também os companheiros de vários outros partidos,
especialmente da base de apoio do governo, começando pelo PT e
todos os demais partidos, inclusive o PSDB, foram procurar-me, por
meio de seus Líderes, para que realizássemos esta solenidade aqui,
antes de terminar o ano de 2008. Isso é realmente histórico, porque
nos lembramos de que a TV Assembléia se inicia com o Decreto nº
8.977, que permite às Assembléias Legislativas iniciarem o
procedimento das transmissões de televisão. Em Minas Gerais, foi na
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Presidência de Agostinho Patrús, saudoso e querido Agostinho
Patrús, que iniciamos as transmissões da TV Assembléia por cabo. A
legislação é muito clara. Há no Brasil duas leis que regem as
comunicações: a Lei Geral das Telecomunicações, que trata de
telefone e TV a cabo; e, do outro lado, o Código Brasileiro de
Radiodifusão, de 1962, que cuida das televisões e das rádios. São
duas leis totalmente independentes. A televisão, quando transmitida e
autorizada pelo cabo, não pode ser colocada no sistema aberto de
televisão. Então, hoje, não se pode colocar a transmissão da TV
Assembléia, que é a cabo, numa retransmissora aberta em qualquer
cidade de Minas Gerais. Por isso esse documento é importante; na
realidade, estamos consolidando oficialmente, legalizando a TV
Assembléia como aberta e permitindo-lhe que tenha legalmente as
suas retransmissoras em todas as cidades de Minas Gerais. Creio que
já chega a mais de cem cidades neste momento, cobrindo as
principais regiões do nosso Estado.

Este é realmente um momento importante para nós. Fico muito feliz
de estar aqui, não só como Ministro das Comunicações mas,
sobretudo, como Senador, com a sensibilidade de saber a importância
desse veículo para os Senadores. Devo falar da minha experiência ao
chegar ao Senado da República e das minhas viagens pelo interior de
Minas. No Norte de Minas, no Sul, no Leste e no Oeste, aonde
chegava, as pessoas diziam que estavam acompanhando a minha
atuação na TV Senado, que ouviram o meu discurso sobre o assunto
tal, que viram a minha participação na Comissão de Educação, da
qual fui Presidente durante um ano e meio e na qual estou discutindo
assunto do interesse dos estudantes de Minas Gerais ou da educação
de um modo geral. Fiquei muito impressionado com a importância que
o povo, em todo o Brasil e no nosso Estado, dá ao acompanhamento
da atividade legislativa. Enganam-se aqueles que acham que as
pessoas não querem se informar sobre os trabalhos da Assembléia
Legislativa. Pelo contrário, há uma expectativa em torno da
possibilidade de acompanhar o trabalho passo a passo, cada
momento de atividade da TV Assembléia. O Senado é uma prova
disso. Em qualquer hora do dia, e às vezes até de madrugada, a TV
Senado tem mais audiência do que muitas emissoras privadas,
particulares, no Brasil inteiro. Na verdade, não se faz por menos,
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porque a programação de uma TV como a TV Assembléia sobretudo é
educativa. Por isso se encaixa perfeitamente na proposta de um canal
educativo. Temos algumas dificuldades com a situação das TVs
educativas, porque, por lei, têm de rigorosamente estar na mão do
serviço público, nas universidades públicas, nas entidades superiores
de ensino, sobretudo as públicas, nos governos do Estado e federal,
nas Assembléias, nas Câmaras de Vereadores, mas sempre com o
interesse público em primeiro lugar. A programação tem de ser de
interesse público cultural. Por essa razão a TV Assembléia é uma TV
educativa, ou seja, não teve de participar de uma licitação. Houve uma
escolha do Ministro e do Presidente da República.

O Presidente e o Ministro decidiram entregar ao governo de Minas
Gerais, exclusivamente para atender à Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, um canal de TV a cabo. Aliás, Sr. Presidente, vale uma
lembrança importante. Já temos TVs Assembléia em alguns Estados
da Federação: Rio Grande do Norte, Ceará e Piauí e estamos
preparando São Paulo. Certamente a TV Assembléia de Minas Gerais
será vista também como modelo.

É importante que se faça imediatamente um estudo da maneira
como o canal está sendo concedido. Normalmente, não se pode
conceder um canal educativo para o próprio Poder Legislativo. Não
temos como conceder o canal para a Assembléia Legislativa. Ele tem
de ser concedido a uma fundação que represente a Assembléia
Legislativa. É o que acontece praticamente em todos os Estados. Não
havendo a fundação que seja exclusivamente representativa da
Assembléia, e não apenas de um segmento, tivemos de fazer a
concessão para o governo do Estado de Minas Gerais e colocamos no
texto que é com o fim exclusivo para a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais.

Deixo aqui registrado para os anais desta Assembléia Legislativa -
que certamente deixará clara a nossa posição -, que, eventualmente,
tem-se de criar uma fundação que represente a Assembléia
Legislativa, para que o canal seja transferido para a responsabilidade
da fundação da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Sr. Presidente, ao encerrar minhas palavras, não posso deixar de
dizer o quanto os nossos companheiros do Ministério das
Comunicações nos ajudaram nesse procedimento. Citei a Dra. Zilda
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Beatriz, mas temos os nossos engenheiros, advogados e técnicos que
trabalharam incessantemente para encontrarmos a solução e
realizarmos esse sonho de tornar realidade a TV da Assembléia
Legislativa.

Não posso sair daqui sem fazer um pequeno e breve comercial do
trabalho do Ministério das Comunicações. Dos companheiros que
trabalham comigo, a grande maioria é de Minas Gerais. Não precisam
perguntar por que o Ministro, praticamente, só tem assessores
mineiros. O importante é sabermos que estamos fazendo uma
pequena revolução nas comunicações em todo o Brasil, além da TV
digital, que hoje já é realidade em Belo Horizonte. E as pessoas
precisam descobrir a TV digital.

Sr. Presidente, a TV Assembléia, principalmente agora, precisa
colocar no Orçamento do ano que vem recursos para a compra do
transmissor digital, porque ela já está autorizada a transmitir no
sistema digital. Evidentemente, para fazer isso, terão de encomendar
os equipamentos e, para encomendá-los, deverão ter dotação
orçamentária. Acredito que ainda haja tempo de, em 2008, preparar o
Orçamento para 2009, comprar o transmissor digital e, até julho do
ano que vem, no máximo, já estarmos com a TV digital na TV
Assembléia, funcionando em Belo Horizonte.

Estamos implantando a TV digital em todo o Brasil: na segunda-
feira, às 16 horas, estarei em Salvador; na quinta-feira, às 10 horas,
estaremos em Campinas; na semana passada, estivemos em Curitiba;
na semana anterior, em Porto Alegre; e, em cada semana, estaremos
em uma Capital brasileira ou cidade-pólo para fazer o lançamento da
TV digital.

Da mesma forma, conseguimos, atendendo a uma proposta do
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, colocar um telecentro, completo,
do Ministério das Comunicações, com 10 ou 20 computadores,
roteadores, transmissão da internet sem fio e recepção de banda larga
em todos os 853 Municípios mineiros. Isso vale dizer que mais da
metade dos Municípios mineiros que não tinham banda larga agora
estão tendo por meio desse programa do Ministério das
Comunicações.

Para encerrar, queria lembrar que esses 300 são a base de um
programa de inclusão digital que está em curso, no qual conseguimos
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fazer um acordo com as companhias telefônicas. Elas deveriam
investir em uma proposta antiga e ultrapassada - que eram cabines
telefônicas com internet discada -, e conseguimos converter a
utilização desses recursos, da ordem de R$1.200.000.000,00, para
colocarmos internet banda larga nas escolas. Assim todas as escolas
públicas mineiras na zona urbana, eventualmente na rural, em todas
as cidades, receberão, até o fim do ano que vem, a internet banda
larga, inclusive na nossa Região Metropolitana, no Norte de Minas, no
Sul, no Leste e no Oeste. Todas as escolas, em todas as cidades,
terão internet banda larga, graças à visão de um Presidente do povo,
homem simples, mas que conhece e sabe a importância de se fazer
com que essa poderosa arma, que é a internet, chegue a cada criança
brasileira. Assim o Presidente Lula nos pediu. Por isso eu não poderia
deixar de fazer esse pequeno comentário sobre as atividades do
Ministério das Comunicações, pois, para mim, é muito orgulho e fico
muito honrado de fazer parte desse Ministério, deste governo,
sobretudo porque o Estado de Minas Gerais está sendo contemplado.
Acabamos de citar aqui o exemplo típico, assinando esse documento
tão importante para a Assembléia, para o povo de Minas, mas
sobretudo para os nossos companheiros Deputados e Deputadas.
Muito obrigado.

Palavras do Sr. Presidente
Exmos. Srs. Danilo de Castro, Secretário de Governo, meu fraterno

amigo, representando o Governador do Estado, Aécio Neves; Senador
Hélio Costa, Ministro das Comunicações, meu dileto amigo; Antônio
Carvalho de Souza Filho, 2º-Ten. do Comando da 4ª Região Militar do
Exército Brasileiro, representando o Gen.-Div. José Mário Facioli,
Comandante-Geral dessa instituição; Deputado Dinis Pinheiro, 1º-
Secretário da ALMG, meu companheiro da Mesa, em nome de quem
cumprimento os nobres pares que compõem o Parlamento mineiro;
Deputado Gilberto Abramo, Líder da Bancada do PMDB, em nome de
quem saúdo, de maneira muito especial, o companheiro de Mesa, que
pertence ao Partido, Deputado José Henrique, assim como toda a
Bancada do PMDB - como foi aqui destacado pelo Ministro, a
Bancada teve um empenho todo especial para que pudéssemos nesta
data comemorar a conquista tão importante para a Assembléia de
Minas -; Murilo Badaró, Presidente da Academia Mineira de Letras,
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emérito orador da Comenda do Mérito Legislativo; Eduardo Vieira
Moreira, Diretor-Geral desta Assembléia Legislativa; José Geraldo de
Oliveira Prado, Secretário-Geral desta Assembléia Legislativa;
Rodrigo Lucena, Diretor de Rádio e Televisão desta Assembléia
Legislativa. Queria também me permitir saudar, meu caro Ministro,
toda a sua equipe de Ministério na pessoa da sua assessora Sônia e
da Dra. Zilda Beatriz. Sei da competência da Dra. Zilda Beatriz porque
tive a ventura de, quando no governo Sarney, estar à frente do Dentel
de Minas Gerais e tê-la como meu braço direito naquela importante
missão.

Como eu disse, data histórica, esta solenidade de assinatura do
documento de outorga para a abertura do sinal da TV Assembléia
junta-se à comemoração dos 13 anos de existência da emissora. Sob
inspiração e determinação da Mesa de então, Presidida pelo saudoso
Deputado Agostinho Patrús, foi instalada a nossa televisão. A nossa
TV ostenta o privilégio de ser o primeiro canal legislativo do Brasil,
criado no mesmo ano em que foi publicada a Lei nº 8.977, de 1995,
regulamentando o serviço de TV a cabo no Brasil.

Nessa trajetória ainda breve no tempo, o atual Canal 11 realizou
grandes avanços, com uma programação diária de 20 horas, divididas
entre transmissões ao vivo do Plenário, das comissões e dos eventos
institucionais da Assembléia, além de debates, entrevistas e
programas jornalísticos e culturais, incluindo duas edições diárias e ao
vivo de telejornal.

Numa visão antecipadora da significativa conquista que representa a
TV Assembléia, esta importante mídia sempre teve permanente
destaque e atenção dos Presidentes e das Mesas desta Casa.
Permito-me destacar os Presidentes Romeu Queiroz, Anderson
Adauto, Antônio Júlio e Mauri Torres. No entanto, até agora, o público
capaz de usufruir da diversidade de canais legislativos tem-se limitado
aos que têm acesso ao serviço pago da televisão a cabo. O sinal
aberto representa, com a obtenção de um canal gerador, a livre
recepção das imagens da TV Assembléia por toda a população,
tornando realmente possível um pleno acompanhamento dos
trabalhos legislativos e uma ampla fiscalização pela sociedade do
Poder Legislativo.

Nosso canal, como esclareceu o ilustre Ministro, será o 35. Um
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canal de caráter educativo, que proporcionará ao cidadão comum não
só observar a atuação de cada Deputado como também participar
mais ativamente do processo legislativo e conhecê-lo na riqueza da
sua essência, da essência dos debates das comissões permanentes e
do Plenário e assegurando a construção de um diálogo mais efetivo
entre a Assembléia e a sociedade.

Como canal educativo, terá como enfoque o importante processo de
educação para a cidadania, para que cada um possa aumentar seu
nível de informação, o que deverá influenciar, na sua consciência
crítica e cidadã, o seu voto, ao exercer o direito de escolher os seus
representantes, seja no Poder Legislativo, seja no Poder Executivo.

O planejamento da TV Assembléia prevê, ainda, a substituição
gradual de seus equipamentos para o sistema de captação e edição
digital. Essa conquista da sociedade brasileira, devemos, com toda
certeza, ao Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ao seu Ministro, ao
mineiro, a esse grande homem público, Hélio Costa. Isso levará a uma
maior convergência de mídias e à interatividade: a conquista do nosso
canal, que, de analógico, passará a digital. A digitalização
representará a possibilidade de multiplicarmos o nosso canal em até
quatro transmissões simultâneas, o que permite, por exemplo, o
acompanhamento simultâneo do Plenário e de três comissões
permanentes, dando uma dinâmica maior da importância e da riqueza
do nosso trabalho. A partir daí é o que temos buscado advogar: que o
trabalho do Poder Legislativo não pode ser mensurado somente ao
final de cada exercício legislativo pelo número de projetos aprovados,
mas sim e fundamentalmente pela participação da sociedade, pela
profundidade e pela riqueza dos debates que são levados a cabo no
Parlamento. A transparência da comunicação, em conjunto com a
interlocução permanente com a sociedade, cria pilares definitivos para
dar dimensão ao trabalho do Poder Legislativo. O sinal aberto,
fortalecendo a democracia, aumenta, portanto, a responsabilidade da
emissora, mas permanece a essência de sua missão, cumprida ao
longo destes 13 anos: um vínculo com a audiência em torno de
debates das políticas públicas, do interesse coletivo, refletindo a
natureza pluripartidária do pensamento que reina nesta instituição,
preocupada com todas as dimensões do nosso Estado, buscando
sempre intermediar conflitos e produzir consensos.
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Meu caro Ministro Hélio Costa, sei e conheço de perto que essa

realidade e essa conquista, que, sendo do Parlamento mineiro - ouso
dizer -, é de todo cidadão mineiro, não teria sido alcançada se não
tivesse a decisão política firme, determinada e a busca de solução que
conhecemos de maneira pormenorizada, com as limitações e a
engenharia técnica que teve de ser buscada para que tivéssemos o
melhor canal possível no espectro de freqüência para atender, de
maneira condigna, os interesses do Parlamento mineiro e da
sociedade mineira.

Ontem, usei o ensinamento que recebi no dia anterior, numa
expressiva solenidade na entidade da mesma forma significativa, a
Amagis, que representa a magistratura em nosso Estado. Naquela
oportunidade, estavam sendo homenageados o nosso grande
Governador Aécio Neves e o Presidente do Supremo Tribunal
Federal, quando o Presidente Gilmar Mendes, ao fazer uso da
palavra, enalteceu que, neste ano, comemoramos os 20 anos da
nossa Constituição cidadã e fez um depoimento que a todos
emocionou, principalmente àqueles que militam na vida pública, nessa
digna e espinhosa missão. Ele fez o reconhecimento público de que
devemos a democracia - nas suas palavras - existente em nosso país,
que se solidifica a cada dia, aos políticos e à política. E terminou
dizendo: “Quando estivermos bebendo água, temos de nos lembrar da
fonte”. Muito obrigado. Com essas palavras, externo o agradecimento
do povo de Minas Gerais e do Parlamento mineiro ao Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva e ao ilustre mineiro, Ministro e Senador Hélio
Costa.

ATA DA 58ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 28/11/2008

Presidência do Deputado Lafayette de Andrada
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -

Composição da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Carlin Moura - Entrega de placa -
Palavras do Sr. Gilson Luiz Reis - Apresentação musical - Palavras do
Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
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Carlin Moura - Lafayette de Andrada - Sebastião Costa - Weliton

Prado.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Lafayette de Andrada) - Às 19h15min,
declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

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

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

O locutor - Destina-se esta reunião a homenagear o Sindicato dos
Professores de Minas Gerais - Sinpro-MG - pelos 75 anos de sua
fundação.

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

Gilson Luiz Reis, Presidente do Sinpro-MG; a Exma. Sra. Deputada
Federal Jô Moraes; os Exmos. Srs. José Roberto Torres Machado,
Secretário de Finanças da Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Estabelecimentos de Ensino – Contee –; Carlúcio Cléber Borges
Araújo, Presidente do Sindicato dos Auxiliares de Administração
Escolar de Minas Gerais; as Exmas. Sras. Cristina de Castro,
Presidente em exercício da Federação Interestadual dos
Trabalhadores em Estabelecimentos de Ensino – Fitee –, e Neusa
Pimenta de Almeida; e o Exmo. Sr. Deputado Carlin Moura, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem.

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

Oliveira Santos, Presidente da União Estadual dos Estudantes - UEE -
de Minas Gerais; Rogério Oliveira, Presidente do Conselho Regional
de Psicologia; da Exma. Sra. Santuza Abras, Diretora-Geral do
câmpus BH da Uemg; e dos Exmos. Srs. ex-Deputados Jésus Lima e
Rogério Correia.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que

será interpretado pela cantora Marly Mena.
- Procede-se à execução do Hino Nacional.
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Palavras do Deputado Carlin Moura

Exmo. Sr. Deputado Lafayette de Andrada, representando o
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado, Deputado Alberto
Pinto Coelho; Gilson Luiz Reis, que hoje representa aqui toda a
categoria dos professores do Estado; Exma. Sra. Deputada Federal Jô
Moraes; Ilmo. Sr. José Roberto Torres Machado, Secretário de
Finanças da Contee; Ilma. Sra. Cristina de Castro, Presidente em
exercício da Fitee; Ilmo. Sr. Carlúcio Cléber Borges Araújo, Presidente
do Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar de Minas
Gerais; Ilma. Sra. Neusa Pimenta de Almeida, que hoje abrilhanta a
homenagem ao professor, do alto de sua experiência de 87 anos
dedicados à educação, ao ensino - com muita alegria, recebemos a
senhora nesta homenagem ao Sinpro -; senhoras e senhores; ilustre
colega Deputado Weliton Prado; professores; trabalhadoras e
trabalhadores; estudantes; telespectadores da TV Assembléia;
estamos aqui reunidos para homenagear o Sinpro-MG, que
representa tão bem os professores e professoras da rede particular de
ensino e que completou 75 anos de existência. São mais de sete
décadas em favor da educação, lutando pelos direitos e por uma
formação adequada e contínua de todos os envolvidos no processo
educacional.

Hoje, nesta homenagem, não poderia deixar de relembrar e
agradecer a contribuição dada por esta entidade sindical à minha
própria pessoa, à minha formação profissional como advogado
trabalhista. Ainda nos tempos de estudante, tive oportunidade de
freqüentar o Departamento Jurídico do Sinpro-MG. Ao participar das
lutas da entidade, tive a felicidade de conhecer ilustres colegas de
profissão e, com a maioria deles, mais tarde tive a oportunidade de
trabalhar. Como exemplo cito o hoje ilustre Juiz Orlando Tadeu de
Alcântara e o também ilustre Juiz João Bosco Pinto Lara. Ainda ontem
comparecemos à posse do mais novo Desembargador do TRT, Dr.
Marcelo Lamego Pertence, que desenvolveu um grande trabalho junto
ao Departamento Jurídico do Sindicato. Tive também a felicidade de
ter minha Carteira de Trabalho assinada pelo Sinpro-MG, quando
trabalhei em cooperação com a ilustre advogada Dra. Sônia Lage, que
muito me ensinou, assim como os Drs. Celso Peçanha e Edmundo
Vieira, entre vários outros, cujos nomes não citarei por que a
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homenagem é para os professores. Estou abrindo parêntese apenas
para mostrar a importância dessa entidade na defesa dos
trabalhadores e na formação profissional de muitas pessoas.

É preciso ter ciência de que uma educação de qualidade passa
primeiramente pela valorização dos profissionais da educação. Não há
educação de qualidade se aqueles que estão envolvidos diretamente
no processo de formação das nossas crianças, jovens e adultos não
forem valorizados adequadamente. E o Sinpro-MG ajuda na educação
com propriedade. Desde sua fundação, em 12/2/33, cumpre papel
fundamental na defesa dos direitos dos professores e na promoção de
um ensino com melhor qualidade em nosso Estado.

Além disso, contribuiu na redemocratização de nosso país, pois teve
participação decisiva na campanhas das Diretas Já e na anistia aos
cassados pelo regime militar de 1964. Hoje o Sinpro-MG representa
mais de 65 mil professores da rede privada de ensino de Minas Gerais
e conta outras 12 unidades em regiões estratégicas no interior do
Estado, o que possibilita a interlocução próxima e eficiente entre a
classe docente e as instituições.

Uma característica do cotidiano dos professores da rede particular é
sofrer diretamente as conseqüências da luta de classe.

Em tempos em que a educação é tratada cada vez mais como
mercadoria, são eles, os professores e as professoras, os que mais
sofrem nas mãos dos patrões que só pensam em extrair o máximo de
lucro em seus negócios. Na corrida por alunos, pelo dinheiro gerado
com as mensalidades, pela luta de mercado, a educação está sendo
ofertada como produto de barganha, e os professores muitas vezes
leiloados na “bolsa de valores”, como se a formação humana tivesse
preço, como se os professores fossem apenas uma mercadoria, um
objeto de consumo.

Mas não pode ser assim. A educação é a base fundamental da
formação do ser humano, junto à base familiar. As escolas precisam
oferecer um ambiente propício, um clima agradável e saudável para o
aprendizado. Dar condições de trabalho saudável gera uma esfera de
contentamento nas escolas, seja para os professores, seja para os
alunos, seja para os auxiliares de serviço.

Hoje, quando a Assembléia de Minas homenageia o Sinpro-MG,
vale lembrar a relação de proximidade e cooperação entre essas duas
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instituições. Temos de ressaltar a presença constante do Sinpro-MG
nesta Casa Legislativa, em especial na comissão da qual tenho
orgulho de ser membro efetivo, a Comissão de Educação, Ciência e
Tecnologia, onde sempre intervém firmemente na defesa e
manutenção dos direitos dos professores, colaborando, assim, de
forma efetiva na elaboração de uma legislação da educação mais
avançada e democrática em Minas Gerais.

Vale salientar que o Sinpro-MG, só para citar o último ano, teve
papel decisivo na reformulação da legislação do Conselho Estadual de
Educação, indo ao encontro de seu aprimoramento. Aliás, exigiu que
fosse respeitada a Constituição do Estado, com a exigência da
sabatina dos indicados para o citado Conselho, mesmo para os que
estiverem em processo de recondução. Na recente alteração da
legislação, a emenda apresentada por mim, sugerida pelo Sinpro-MG
e relatada pelo ilustre Deputado Lafayette de Andrada, foi inserida no
projeto e aprovada nesta Casa. Ela foi vetada pelo Governador do
Estado, e o Plenário da Casa derrubou o veto; o Sinpro-MG teve um
papel decisivo nisso. O Sinpro-MG também tem contribuído de forma
decisiva na organização do grande Fórum do Plano Decenal de
Educação, que será realizado no ano de 2009, nos meses de fevereiro
a maio, com reuniões em diversas regiões do Estado. Serão oito
regionais em que se fará o debate, e, no mês de maio, uma plenária
final aqui, no Plenário da Assembléia de Minas Gerais - e o Sinpro-MG
com esse papel destacado.

Por fim, lembro também a campanha dos 75 anos de fundação do
Sinpro-MG, a grande campanha que ele desenvolveu durante todo
este ano, a campanha de que educação não é mercadoria. E chamo a
atenção também para o fato de que os sindicalistas e os filiados ao
Sinpro-MG, os professores e os trabalhadores da educação têm tido
um papel decisivo na discussão da repercussão da crise financeira
que assolou o mundo e que bate às portas do Brasil, chamando a
atenção para o fato de que essa crise não pode simplesmente recair
sobre as costas do trabalhador.

O Sinpro-MG tem levantado também bandeiras importantes, como a
da redução da jornada de trabalho sem redução do salário; bandeiras
como a homologação da Convenção 158 da Organização
Internacional do Trabalho, como a ratificação da Convenção 158, que
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é a convenção que garante o direito da dispensa motivada, ou seja,
que nenhum trabalhador pode ser demitido sem motivo, como uma
forma de garantir o emprego, de garantir os postos de trabalho, bem
como a vinculação da ajuda aos bancos privados e às empresas
privadas.

Essa ajuda deve ser vinculada à manutenção e à ampliação dos
postos de trabalho. Os fundos públicos, como o FGTS e o PIS-Pasep,
devem ser usados para promover o desenvolvimento econômico,
expandir a política de construção de casas populares e a política de
construção de um processo de desenvolvimento. Somente por meio
do desenvolvimento, com geração de emprego e renda e valorização
do mundo do trabalho, o Brasil ficará imune a essa crise que se
aproxima.

Diga-se de passagem, o Brasil hoje é uma das principais economias
menos afetas à crise econômica, porque soube aplicar nos últimos
seis anos uma política de desenvolvimento econômico com
valorização do trabalho. Esse é o caminho que o Brasil precisa. O
Sinpro tem-nos dado, como sempre, uma aula de economia nesse
campo.

Para que essa luta continue por muitos e muitos anos, nós,
Deputadas e Deputados de Minas Gerais, prestamos esta singela
homenagem ao Sinpro-MG. Parabéns.

Entrega de Placa
O locutor - O Deputado Lafayette de Andrada, representando o

Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho,
fará a entrega ao Sr. Gilson Luiz Reis, Presidente do Sinpro-MG, de
placa alusiva a esta homenagem. A placa contém os seguintes
dizeres: “O Sindicato dos Professores do Estado de Minas Gerais -
Sinpro-Minas -, fundado em 1933, com sua sede em Belo Horizonte e
mais 12 regionais distribuídas pelo Estado, vem promovendo uma
intensa mobilização da categoria, o que o alçou à condição de um dos
mais bem-sucedidos sindicatos do Brasil. Na comemoração de seus
75 anos, a justa homenagem do Parlamento do Estado ao Sinpro-
Minas, entidade forte e atuante, que, ao longo de sua existência, tem
lutado pela criação de um modelo educacional apoiado na valorização
do professor e na qualidade do ensino, buscando, com isso, contribuir
para a unidade e o desenvolvimento do nosso país”.
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O Sr. Presidente - Convido o Deputado Carlin Moura e a Deputada

Jô Moraes a nos acompanharem.
- Procede-se à entrega da placa.

Palavras do Sr. Gilson Luiz Reis
Exmo. Sr. Deputado Lafayette de Andrada, representando o

Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
Exmo. Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho; Exma. Sra. Deputada
Federal Jô Moraes; Sr. Secretário de Finanças da Contee, José
Roberto Torres Machado; Sra. Presidente em exercício da Fitee,
Profa. Cristina de Castro; Sr. Presidente do Sindicato dos Auxiliares
de Administração Escolar de Minas Gerais, Carlúcio Cléber Borges
Araújo; Sra. Profa. Neusa Pimenta de Almeida, que muito nos honra
hoje participando desta nossa homenagem, nós sendo
homenageados por essa professora com os seus 87 anos, mais uma
vez, obrigado; autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem, amigo, companheiro e camarada, Exmo. Sr. Deputado
Carlin Moura; senhoras e senhores, professoras e professores,
amigos e amigas, hoje é uma noite muito importante para o nosso
Sinpro-MG. É uma honra muito grande para mim estar presidindo
essa entidade. Não esquecendo da história que tivemos ao longo de
75 anos, centenas de Diretores, de professores e de pessoas
passaram por esse Sindicato ao longo dessas mais de sete décadas
de história.

Durante o dia de hoje, estava pensando e refletindo sobre o que
falar em uma homenagem desta para o Sinpro-MG, uma categoria
que luta pela educação do povo do nosso país. Pensei em três
dimensões sobre as quais acho fundamental refletir um pouco. Falar
do Sindicato, falar de um sindicato de professores e falar de um
sindicato de professores que luta pela educação no País.

A primeira dimensão importante que penso resgatar nesta noite é
falar de um sindicato em um País como o nosso, que, em pouco mais
de 500 anos de história, este é o período maior que vivemos de
democracia: 20 anos. O nosso Sindicato passou pelas ditaduras do
Estado Novo, militar e momentos de exceção. O nosso Sindicato
enfrentou muitas dificuldades ao longo das suas mais de sete décadas
de existência.

E pensamos na história desse sindicalismo. Somos hoje um
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parlamento em que, ao longo da história do movimento sindical
mundial e internacional do século XIX, no movimento cartista, os
trabalhadores lutavam pelo direito de participar do parlamento. Uma
luta realizada na Inglaterra, onde os trabalhadores disseram que era
necessária a democratização não só da sociedade, mas também dos
espaços democráticos do parlamento. Foi o famoso movimento
cartista do século XIX.

Na história da humanidade talvez não haja um tipo, um nível de
organização como os sindicatos, as centrais sindicais: inúmeros
intelectuais, pessoas e movimentos se debruçaram para discutir e
debater o movimento sindical. Os teóricos do socialismo, os teóricos
da Igreja fizeram até a Encíclica “Rerum Novarum”, para tratar do
socialismo. A burguesia realizou documentos históricos para
discussão. Ao longo da história, nenhuma organização talvez tenha
mexido tanto com a discussão, com a intelectualidade, com o debate,
com a necessidade de discutir o papel do movimento sindical, dos
trabalhadores e das categorias organizadas em torno das suas
entidades para democratizar o País, o mundo, o espaço de trabalho e
as relações do capital-trabalho. Lembrando que no início do
capitalismo os trabalhadores trabalhavam 16 horas e não tinham
direito a nada. Quantas jornadas de lutas! Quantas lutas foram
travadas ao longo desses 200 anos de história! Quero primeiramente
resgatar essa questão do movimento sindical. Como é tão importante
e fundamental esta noite! Conforme disse inicialmente, ao longo de
500 anos, vivemos a primeira experiência de 20 anos ininterruptos de
democracia neste país. Quantas vezes este movimento sindical foi
atacado ao longo dessa história!

Uma segunda questão é o movimento sindical de professores - aliás,
está aqui a Profa. Neusa, que me dizia que era professora de
Técnicas Industriais. O Sinpro surge em 1933. O que ocorria durante
essa época no País? Estava sendo fundado o Estado Nacional e o
processo desenvolvimentista no Brasil, tocado pelo Presidente Getúlio
Vargas. Ali se discutia que o Brasil deixaria de ser um país
agroexportador do café para se tornar industrializado. Um país que
desenvolveu a sua indústria, a exploração de energia, de petróleo e
de minérios, a Vale do Rio Doce - projetos de uma nação que foram
integrados ao longo da sua história.
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Estava ali, na sua origem, o Sinpro-MG, que atravessou momentos

históricos nessa luta. Nos anos 30, num processo de
desenvolvimento; nos anos 40, contra o nazifascismo na Europa -
aliás, isso tudo está registrado nos nossos anais -; nos anos 50, houve
a retomada de um projeto desenvolvimentista, fundamentalmente na
campanha “O petróleo é nosso” - aliás, hoje está em discussão o pré-
sal -; nos anos 60, para a discussão das chamadas reformas de base
do governo João Goulart, em que estava o Sinpro discutindo a
necessidade de reformar a educação, a saúde, a questão agrária e
agrícola no País. Estava lá o Sinpro, nos anos 70, lutando contra a
ditadura militar; nos anos 80, discutindo a redemocratização do País,
a nova Constituinte, o fim da carestia e as liberdades democráticas;
nos anos 90, na luta pelo “impeachment”, organizando o movimento
nas ruas, dizendo “Fora Collor de Mello”. E ainda estavam lá o Sinpro
e os professores na discussão contra o projeto neoliberal que tanta
miséria, tragédia e desemprego trouxe ao nosso povo. Em 2002,
estava o Sinpro discutindo uma alternativa popular para o País na
eleição do companheiro sindicalista - primeiro na história deste país e
talvez um dos únicos da história da humanidade -, um operário
metalúrgico que sai das bases do movimento sindical, aliás, sai de
pau-de-arara do Nordeste para se constituir Presidente de uma das
grandes nações do mundo hoje, que é o Brasil. É necessário resgatar
esse processo histórico. Estavam lá os professores e a sua entidade
nesse processo de discussão e embate.

Portanto, o que temos a dizer é que, ao longo de 75 anos, temos
muita história para contar sobre muitas lutas que foram travadas.
Honra-me muito estar aqui representando centenas - Diretores do
sindicato, professores da base -, milhares de pessoas que foram
responsáveis pela construção desse movimento. Estamos aqui, nesta
noite, comemorando, com muita alegria, os nossos 75 anos.

Queria falar do Sinpro, que, no seu cotidiano, lida com a educação
num País que ainda não conseguiu resolver um dos principais
problemas da nossa estrutura arcaica, que ainda não conseguiu
superar o problema da educação. Além disso, num país que gasta
3,6% do seu PIB em educação, enquanto a Coréia gasta 11%, 12%;
num país que está desafiado a pôr a educação como prioridade. Muito
se discute a educação, mas pouco se faz no intuito de construir essa
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educação inclusiva, universal, democrática e laica, que possa
desenvolver as potencialidades humanas. Está, então, o Sinpro
discutindo essas necessidades na atual situação.

Como disse o nosso companheiro, Deputado Carlin Moura, hoje
estamos envolvidos em debates profundos. Por exemplo, o Brasil
procura a sua emancipação. Será possível emancipar o País sem
investir maciçamente em educação, em ciência e tecnologia, na
inclusão de jovens? Hoje, muitos jovens estão sendo aliciados pelo
narcotráfico e por outras organizações que não lhes proporcionarão
um futuro. Vivemos em um país que mercantiliza a educação,
desnacionalizando-a, transformando-a em mercadoria e
comercializando-a na Bolsa de Valores.

Nós, do Sinpro-MG, um dos maiores do País, com mais de 50 mil
filiados, respeitado pela sua atitude, pela sua história, pelo que faz,
pelo que fez e pelo que fará, e a nossa categoria, que reúne
aproximadamente 65 mil professores, travamos uma luta titânica no
cotidiano. E estamos aqui hoje nos debruçando sobre a história de
luta, de organização dos trabalhadores e, fundamentalmente, de
construção de uma nação.

Quero dizer à Profa. Neusa, que em 1930 ministrava aulas na área
de técnicas industriais, quando se iniciava um projeto nacional
desenvolvimentista, que ainda estamos a fazer isso.

Em nome da diretoria do Sindicato dos Professores, dos professores
e funcionários aqui presentes, em nome dos telespectadores que
estão nos acompanhando - tenho certeza que são milhares -,
participando desta homenagem justa a uma categoria e ao Sindicato,
queremos homenagear quatro professores: Rebeca Machado
Buarque, de 19 anos, a nossa mais recente filiada; José Moreira
Lages, de 81 anos, de Itabirito; Neusa Pimenta de Almeida e
Leonardo da Silva Rodrigues, também de 19 anos.

Como disse, esta homenagem tem um simbolismo. O Sindicato tem
um passado, e hoje o estamos resgatando. Quem apaga o passado
não tem capacidade de construir o futuro. Nós temos passado. Mais
que isso: com a presença desses dois jovens professores,
reafirmamos que temos passado, mas que teremos um futuro
grandioso com os nossos professores, com a nossa categoria lutando
pela construção de uma nova Nação desenvolvimentista, organizada e
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muito mais feliz.

Muito obrigado pela presença de todos e um grande abraço no
coração de todos.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a cantora Marly Mena,

que interpretará as músicas “Pra não dizer que não falei das flores”,
de Geraldo Vandré, e “Coração civil”, de Milton Nascimento e
Fernando Brant.

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

A justa comemoração dos 75 anos de atividades do Sinpro-MG,
entidade que representa 65 mil professores do ensino particular em
todo Estado, celebra uma organização responsável por decisivas
conquistas, em permanente luta pela defesa da classe e pela
qualidade da educação.

Destaco a homenagem feita pelo Presidente do Sindicato, Gilson
Luiz Reis, a esses jovens professores, alguns com mais tempo de
juventude e outros com menos tempo de juventude: Rebeca Duarte;
José Moreira Lage, com sua experiência; Neusa Almeida, também do
alto de sua experiência; o jovem Leonardo Rodrigues. Cumprimento
com muita alegria o Sr. Gilson Luiz Reis, a ilustre Deputada Federal
Jô Moraes, que foi parlamentar nesta Casa, o nosso eminente
Deputado Carlin Moura, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem, Sr. José Roberto Torres Machado, Profa. Cristina
Castro, Sr. Carlúcio Cléber Borges Araújo e a Profa. Neusa Pimenta
de Almeida, nossa cidadã mais experiente nesta Casa, que tanto
abrilhanta esta solenidade.

Sempre que participo de reuniões em que estão presentes
professores faço um registro histórico, que merece uma reflexão de
todos nós. O Japão, que fica do outro lado do planeta, ainda é um
império. Onde existe a figura do imperador, todos são seus súditos e,
como tais, fazem-lhe reverência ao se aproximarem. O imperador não
faz reverência a ninguém porque é o imperador.

Porém, esta é a grande reflexão: no Japão, país de cultura milenar,
o imperador faz reverência a uma pessoa: o seu mestre. Com essa
reflexão parabenizo todos os professores aqui presente.

O Sinpro-MG tem sido um parceiro tradicional desse Parlamento por
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15 lustros. Vem-se fazendo presente nos debates promovidos,
sobretudo pela Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia,
colaborando para que Minas Gerais tenha uma educação realmente
democrática.

A defesa do ensino e dos que o propiciam é sempre prioridade na
política em todos os seus âmbitos, pois nossa dívida continua
altíssima em relação não só aos profissionais da área, como à própria
educação, desde a infantil à universitária.

Mesmo que o investimento público no setor, como disse o Prof.
Gilson, tenha subido de 3,9% para 4, 4% do PIB nacional - faço
parênteses para informar que estamos votando aqui neste
Parlamento, no final deste ano, o Orçamento de Minas Gerais para o
próximo ano, cujo volume é algo em torno de R$39.000.000.000,00,
dos quais R$4.600.000.000,00 são investimentos na educação, um
pouco mais de 10% a 12% -, esse volume de recursos ainda é muito
pouco, em face de uma situação que permanece lamentável, pois,
numa população de 28 milhões de jovens entre 7 e 14 anos, mais de 2
milhões continuam analfabetos, sendo que 300 mil nunca
freqüentaram a escola.

A educação tem de ser um compromisso de toda a sociedade para
que o Brasil possa realmente ocupar o tão pretendido lugar de
destaque mundial num futuro próximo. Para reverter esse quadro
problemático, além de investimentos em escolas, é preciso investir no
professor, vendo-o como um profissional que precisa exercer com
dignidade a sua função no centro de uma área estratégica para o
desenvolvimento nacional.

Se a educação é tarefa de todos, é na sala de aula que está o
principal desencadeador do processo, um trabalhador precisando dos
estímulos do aprimoramento constante e de um salário à altura de sua
importância. Afinal, todas as profissões e todas as habilidades
necessárias para alavancar os diversos segmentos econômicos
precisam de professores que lhes transmitam conhecimento,
segurança e responsabilidade.

Não há nenhum exagero na afirmação do escritor português e
Prêmio Nobel de Literatura, José Saramago, quando nos diz que são
os professores os heróis de nosso tempo, heróis ainda não
devidamente valorizados pela sociedade, mas que têm sido os
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grandes motivadores de cada um de nós, tão importantes nos
momentos da formação de nossa personalidade, sendo os
verdadeiros formadores da cidadania, ao nos proporcionar referências
para a vida cotidiana.

O Sinpro-MG tem demonstrado ter consciência de que o profissional
dedicado à educação merece respeito em sua carreira e também
necessita de constante treinamento. Além da tradição nas campanhas
salariais, o Sindicato vem atendendo às necessidades culturais e de
lazer da classe, promovendo eventos e discussões sobre importantes
assuntos, pois todos os educadores precisam sintonizar-se com o
mundo e, para isso, têm de ter facilitado seu acesso às diversas
fontes e meios de informação.

Um professor valorizado é interesse não só de seu sindicato como
de toda a comunidade. Uma nação é impensável sem escolas, sem
estudo e sem professores. A todos vocês meus parabéns e muito
obrigado.

A Presidência parabeniza o nobre Deputado Carlin Moura, que vem
se destacando na Assembléia Legislativa, sobretudo na Comissão de
Educação.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a especial de segunda-feira, dia 1º de dezembro, às
20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/11/2008
Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Eros Biondini e João Leite, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e tratar de
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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. Após discussão
e votação, são aprovadas, em turno único, cada uma por sua vez, na
forma de emendas a serem apresentadas, as Propostas de Ação
Legislativa nºs 613, 831 e 883/2008 (relator: Deputado João Leite);
645, 646 e 815/2008 (relator: Deputado André Quintão); 803 e
839/2008 (relator: Deputado Eros Biondini). Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura - João Leite.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
 “MENSAGEM Nº 302/2008*

Belo Horizonte, 1º de dezembro de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, projeto de lei que prevê um reajuste salarial
escalonado em três etapas, conforme tabelas que terão vigência a
partir de 1º de janeiro de 2009, 1º de julho de 2009 e 1º de janeiro de
2010.

Com a implementação das três etapas, a tabela de vencimento
básico da carreira de Advogado Autárquico terá um reajuste de 15%
(quinze por cento) em relação aos valores vigentes, à semelhança do
que prevê o Projeto de Lei nº 2.752/2008 para a carreira de
Procurador do Estado, ambas do Grupo de Atividade Jurídicas do
Poder Executivo.

Ressalta-se que os percentuais de reajuste e suas respectivas datas
de vigência foram definidos tendo em vista a projeção de recursos
orçamentários disponíveis para as despesas com pessoal no âmbito
do Poder Executivo, respeitados os limites determinados pela Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Por entendê-la relevante e para melhor compreensão do conteúdo
do Projeto faço anexar a Exposição de Motivos elaborada pela
Secretária de Planejamento e Gestão.
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Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à

consideração dos seus Nobres Pares o presente Projeto de Lei.
Aécio Neves, Governador do Estado.
Belo Horizonte, 28 de novembro de 2008.
Senhor Presidente,
Informo a V. Exa. que o impacto financeiro mensal decorrente da

proposta que reajusta em 15%, com escalonamento em três etapas, o
valor da tabela de vencimento básico da carreira de Advogado
Autárquico, será de R$19.234,83 (dezenove mil, duzentos e trinta e
quatro reais e oitenta e três centavos), gerando um impacto anual de
R$255.053,90 (duzentos e cinqüenta e cinco mil, cinqüenta e três
reais e noventa centavos).

Destaco que há dotação orçamentária suficiente para atender as
projeções de despesa de pessoal e os acréscimos dela decorrentes. A
incorporação desses valores à folha de pagamento do Estado possui
adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual,
guarda compatibilidade com o Plano Plurianual, bem como com a Lei
de Diretrizes Orçamentárias e está em conformidade com os limites
de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade
Fiscal.

Atenciosamente,
Renata Vilhena, Secretária de Estado.

Exposição de Motivos
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais,
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa

Excelência anteprojeto de lei que reajusta os valores das tabelas de
vencimento básico da carreira de Advogado Autárquico, pertencente
ao Grupo de Atividades Jurídicas do Poder Executivo.

O anteprojeto prevê reajuste de 15% (quinze por cento) sobre as
tabelas de vencimento básico da carreira de Advogado Autárquico,
escalonado em três etapas, com vigência a partir de 1º de janeiro de
2009, 1º de julho de 2009 e 1º de janeiro de 2010.

A referida proposta confere tratamento isonômico no que se refere à
política remuneratória, às carreiras do Grupo de Atividades Jurídicas,
tendo em vista que o percentual de reajuste e as respectivas datas de
vigência são semelhantes aos previstos no Projeto de Lei nº
2.752/2008, que contempla a carreira de Procurador do Estado.
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Informo que o impacto financeiro do reajuste proposto no anteprojeto

ora encaminhado foi aprovado pela Câmara de Coordenação Geral,
Planejamento, Gestão e Finanças.

São essas, Senhor Governador, as razões fundamentais para a
proposição do anteprojeto de lei em apreço, que ora submetemos à
consideração de Vossa Excelência.

Atenciosamente,
Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI Nº 2.922/2008
Reajusta os valores das tabelas de vencimento básico da carreira de

Advogado Autárquico.
Art. 1º - As tabelas de vencimento básico da carreira de Advogado

Autárquico, de que trata a Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto
de 2004, passam a vigorar na forma dos Anexos I, II e III desta lei.

Parágrafo único - A vigência das tabelas de que tratam os Anexos I,
II e III será a partir de 1º de janeiro de 2009, 1º de julho de 2009 e 1º
de janeiro de 2010, respectivamente.

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

(a que se refere o art. 2º da Lei nº de de de 2008)
TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DE

ADVOGADO AUTÁRQUICO
(a partir de 1º de janeiro de 2009)

Carga horária: 30 horas semanais
* - A tabela que contém o vencimento básico da carreira de

advogado autárquico (a partir de 1º de janeiro de 2009 - carga horária
30 horas semanais) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
3.12.2008.

Carga horária: 40 horas semanais
* - A tabela que contém o vencimento básico da carreira de

advogado autárquico (a partir de 1º de janeiro de 2009 - carga horária
40 horas semanais) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
3.12.2008.

ANEXO II
(a que se refere o art. 2º da Lei nº de de de 2008)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DE
ADVOGADO AUTÁRQUICO
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(a partir de 1º de julho de 2009)

Carga horária: 30 horas semanais
* - A tabela que contém o vencimento básico da carreira de

advogado autárquico (a partir de 1º de julho de 2009 - carga horária
30 horas semanais) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
3.12.2008.

Carga horária: 40 horas semanais
* - A tabela que contém o vencimento básico da carreira de

advogado autárquico (a partir de 1º de julho de 2009 - carga horária
40 horas semanais) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
3.12.2008.

ANEXO III
(a que se refere o art. 2º da Lei nº de de de 2008)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DE
ADVOGADO AUTÁRQUICO

(a partir de 1º de janeiro de 2010)
Carga horária: 30 horas semanais
* - A tabela que contém o vencimento básico da carreira de

advogado autárquico (a partir de 1º de janeiro de 2010 - carga horária
30 horas semanais) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
3.12.2008.

Carga horária: 40 horas semanais
* - A tabela que contém o vencimento básico da carreira de

advogado autárquico (a partir de 1º de janeiro de 2010 - carga horária
40 horas semanais) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
3.12.2008.

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 303/2008*

Belo Horizonte, 1º de dezembro de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
No exercício da competência que me reservam os incisos V e XIV

do art. 90 da Constituição do Estado, apraz-me encaminhar à
consideração dessa egrégia Assembléia as apensas emendas ao
Projeto de Lei nº 2.547/2008, de nossa autoria, que define diretrizes
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para a formalização de parcerias entre o Estado e a iniciativa privada,
e dá outras providências.

As emendas sugeridas guardam afinidade com o Projeto de Lei em
questão na medida em que têm por objetivo: (1) viabilizar o
oferecimento, por parte do agente financeiro do Fundo de Incentivo ao
Desenvolvimento – FINDES, de direitos creditórios que integram o
patrimônio do mesmo, para assegurar o cumprimento de obrigações
assumidas pelo Estado em projetos de relevante interesse, entre eles
aqueles objeto de parcerias; e (2), na mesma linha e com idêntico
propósito, viabilizar a disponibilização de debêntures adquiridas pelo
Fundo de Universalização do Acesso a Serviços de Telecomunicação
em Minas Gerais – FUNDOMIC.

Cumpre notar que a proposição se faz ao amparo da legislação
pertinente e em vigor, mormente do disposto na Lei Complementar nº
91, de 19 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a instituição, gestão e
extinção de fundos estaduais. Nesse contexto, estamos certos de que
sua relevância e oportunidade irão merecer desse Parlamento
prioritária e especial atenção.

Aécio Neves, Governador do Estado.
EMENDA Nº AO PROJETO DE LEI Nº 2.547/2008

Art. ... O art. 9º da Lei nº 15.981, de 16 de janeiro de 2006, passa a
vigorar acrescido do seguinte inciso V:

“V – oferecer em garantia direitos creditórios do Fundo para
assegurar o cumprimento de obrigações assumidas pelo Estado em
projetos de relevante interesse, nos termos do § 3º do art. 17, da Lei
Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006.” .

EMENDA Nº AO PROJETO DE LEI Nº 2.547/2008
Art. ... O art. 4º, da Lei nº 16.306, de 7 de agosto de 2006, passa a

vigorar acrescido do seguinte § 3º:
“§ 3º - As debêntures adquiridas nos termos do inciso II deste artigo

poderão ser oferecidas em garantia para assegurar o cumprimento de
obrigações assumidas pelo Estado em projetos de relevante interesse,
nos termos do §3º do art. 17, da Lei Complementar nº 91, de 19 de
janeiro de 2006.”.”

- Anexe-se cópia do Projeto de Lei nº 2.547/2008. Publicada, fica a
mensagem em poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição
em ordem do dia.



86
* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 304/2008*
Belo Horizonte, 1º de dezembro de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
No exercício de atribuição que me conferem os incisos V e XIV do

art. 90 da Constituição do Estado, encaminho à consideração dessa
egrégia Assembléia o apenso projeto de lei, o qual, pela ordem, terá
os seguintes básicos objetivos, todos eles com referência ao
funcionamento da UEMG e da UNIMONTES, em sua condição de
universidades estaduais: (1) alteração da Lei nº 15.785, de 27 de
outubro de 2005, modificando tabelas de vencimento básico das
carreiras que especifica; (2) instituição da Gratificação de
Desempenho da Carreira de Professor de Educação Superior –
GDPES, nos termos da Lei nº 15.463, de 13 de janeiro de 2005; (3)
alteração da referida Lei nº 15.463, de 2005, no tocante à carga
horária de função específica na carreira de Técnico Universitário de
Saúde; e (4) alteração da Lei nº 11.517, de 13 de julho de 1994, sobre
a aplicação de adicional de dedicação exclusiva para servidores que
detenham o grau de mestrado e doutorado.

A oportunidade e relevância das medidas propostas está
evidenciada na anexa exposição de motivos, de autoria da Senhora
Secretária de Estado de Planejamento e Gestão, que permito-me
submeter ao conhecimento dessa Casa. Cumpre notar que – a par de
se coadunarem com a legislação pertinente – as inovações foram
objeto de consenso entre os vários órgãos envolvidos, inclusive
representantes dos corpos docentes das entidades referidas.

Nesses termos, conto com o especial e prioritário encaminhamento
desse Legislativo para a proposição.

Aécio Neves, Governador do Estado.
Belo Horizonte, 1º de dezembro de 2008.
Senhor Presidente,
Informo a V. Exa. que o impacto financeiro mensal decorrente da

proposta que cria a GDPES para a carreira de Professor de Educação
Superior e reajusta as tabelas de vencimento básico das carreiras do
quadro de magistério da UEMG e UNIMONTES será de
R$2.340.034,97 (dois milhões trezentos e quarenta mil trinta e quatro
reais e noventa e sete centavos), gerando um impacto anual de
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R$31.176.508,19 (trinta e um milhões cento e setenta e seis mil
quinhentos e oito reais e dezenove centavos).

O impacto financeiro mensal decorrente do reajuste para o quadro
administrativo da UEMG e UNIMONTES, previsto na mesma proposta,
será de R$153.119,42 (cento e cinqüenta e três mil cento e dezenove
reais e quarenta e dois centavos), gerando um impacto anual de
R$2.034.279,16 (dois milhões trinta e quatro mil duzentos e setenta e
nove reais e dezesseis centavos).

Destaco que há dotação orçamentária suficiente para atender as
projeções de despesa de pessoal e os acréscimos dela decorrentes. A
incorporação desses valores à folha de pagamento do Estado possui
adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual,
guarda compatibilidade com o Plano Plurianual bem como com a Lei
de Diretrizes Orçamentárias e está em conformidade com os limites
de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade
Fiscal.

Atenciosamente,
Renata Vilhena, Secretária de Estado.

Exposição de Motivos
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais,
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa

Excelência anteprojeto de lei que reajusta os valores das tabelas de
vencimento básico das carreiras do Grupo de Atividades de Educação
Superior, pertencentes à UEMG e à UNIMONTES, institui a
Gratificação de Desempenho da Carreira de Professor de Educação
Superior – GDPES.

Propõe-se reajuste de 9% (nove por cento) sobre as tabelas de
vencimento básico da carreira de Auxiliar Universitário e de 13%
(treze por cento) sobre as tabelas de vencimento básico das carreiras
de Técnico Universitário, Técnico Universitário da Saúde, Analista
Universitário e Analista Universitário da Saúde. Os referidos reajustes
terão efeitos retroativos a 1º de julho de 2008 e não serão deduzidos
da Vantagem Temporária Incorporável – VTI.

Para a carreira de Professor de Educação Superior, a proposta de
revisão salarial apresentada no anteprojeto é composta por reajuste
de 7% (sete por cento) sobre o vencimento básico, elevação do
adicional de dedicação exclusiva para 40% (quarenta por cento do
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vencimento básico), para Mestres e Doutores, e criação da
Gratificação de Desempenho da Carreira de Professor de Educação
Superior – GDPES, vinculada ao desempenho individual e
institucional. As propostas pertinentes às carreiras do magistério terão
vigência a partir de 1º de outubro de 2008 e os valores acrescidos ao
vencimento básico não serão deduzidos da VTI.

As propostas em comento decorrem de processos de negociação
que tiveram a participação de representantes dos servidores da
UEMG e da UNIMONTES, bem como de técnicos da SEPLAG e dos
dirigentes das instituições envolvidas.

Com as referidas propostas, os salários praticados nas
universidades estaduais ficarão mais próximos dos valores médios de
mercado, o que contribuirá para a atração e retenção de servidores.

No Hospital Universitário Clemente de Faria, onde atuam os
servidores das carreiras de Técnico e Analista Universitário da Saúde,
a revisão salarial mostra-se particularmente relevante e urgente, uma
vez que os altos índices de rotatividade dos profissionais da saúde
colocam em risco o atendimento à população do Norte do Estado.

Para os profissionais do magistério da UEMG e da UNIMONTES, a
proposta de criação da GDPES está alinhada com as diretrizes que
orientam a formulação das políticas de recursos humanos do Poder
Executivo Estadual, na medida em que, por meio de um mecanismo
de remuneração variável, representará incentivo para a melhoria do
desempenho individual, bem como para o alcance das metas
pactuadas no Acordo de Resultados.

Destaco que todos os valores de impacto financeiro decorrentes das
propostas contidas no presente anteprojeto foram aprovados pela
Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças,
tendo em vista a disponibilidade financeira e orçamentária, bem como
os limites de despesas determinados pela Lei de Responsabilidade
Fiscal.

São essas, Senhor Governador, as razões fundamentais para a
proposição do anteprojeto de lei em apreço, que ora submetemos á
consideração de Vossa Excelência.

Atenciosamente,
Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI Nº  2.923/2008
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Reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras

do Grupo de Atividades de Educação Superior, institui a Gratificação
de Desempenho da Carreira de Professor de Educação Superior –
GDPES, institui carga horária diferenciada para os servidores que
especifica e institui adicional de doutorado e mestrado para os
servidores que especifica, nos termos e em alteração das Leis nº
15.785, de 27 de outubro de 2005, nº 15.463, de 13 de janeiro de
2005, e nº 11.517, de 13 de julho de 1994.

Art. 1º - As tabelas de vencimento básico da carreira de Professor de
Educação Superior constantes do item I.1 do Anexo I da Lei nº
15.785, de 27 de outubro de 2005, passam a vigorar, a partir de 1º de
outubro de 2008, na forma do Anexo I desta lei.

Art. 2º - As tabelas de vencimento básico das carreiras de Analista
Universitário, Analista Universitário da Saúde, Técnico Universitário,
Técnico Universitário da Saúde e Auxiliar Administrativo Universitário
constantes dos itens I.2, I.3, I.4 e I.5 do Anexo I da Lei nº 15.785, de
2005, passam a vigorar, a partir de 1º de julho de 2008, na forma do
Anexo II desta lei.

Art. 3º - Fica instituída a Gratificação de Desempenho da Carreira de
Professor de Educação Superior – GDPES, devida, nas condições
estabelecidas neste artigo e na forma que dispuser o regulamento,
aos servidores da carreira de Professor de Educação Superior, a que
se refere o inciso I do art. 1º da Lei nº 15.463, de 13 de janeiro de
2005, em efetivo exercício na Universidade do Estado de Minas
Gerais – UEMG - ou na Universidade Estadual de Montes Claros -
UNIMONTES.

§ 1º - A GDPES será atribuída mensalmente, a partir de 1º de
outubro de 2008, mediante pontuação aferida com base em avaliação
de desempenho individual e institucional.

§ 2º - A pontuação a que se refere o § 1º observará os seguintes
limites máximos por servidor:

I - 4,64 (quatro vírgula sessenta e quatro) pontos para o servidor
posicionado no nível I da carreira;

II – 6,97 (seis vírgula noventa e sete) pontos para o servidor
posicionado no nível II da carreira;

III – 8,52 (oito vírgula cinqüenta e dois) pontos para o servidor
posicionado no nível III da carreira;



90
IV – 10,07 (dez vírgula zero sete) pontos para o servidor posicionado

no nível IV da carreira;
V – 12,40 (doze vírgula quarenta) pontos para o servidor

posicionado no nível V da carreira;
VI – 15,48 (quinze vírgula quarenta e oito) pontos para o servidor

posicionado no nível VI da carreira;
VII – 18,60 (dezoito vírgula sessenta) pontos para o servidor

posicionado no nível VII da carreira.
§ 3º - O ponto unitário da GDPES corresponde a 0,03 (três

centésimos) do valor do vencimento básico do grau J do nível VII da
tabela da carreira de Professor de Educação Superior, de acordo com
a carga horária praticada pelo servidor.

Art. 4º - O art. 9º da Lei nº 15.463, de 13 de janeiro de 2005, fica
acrescido dos §§ 5º e 6º, com a seguinte redação:

“Art. 9º - (...)
§ 5° -  Os servidores que ingressarem na carreira d e Técnico

Universitário da Saúde e forem designados para a função de Técnico
de Radiologia terão carga horária semanal de trabalho de vinte e
quatro horas.

§ 6° - Na hipótese de desempenho de função diversa da de Técnico
de Radiologia, o servidor de que trata o § 5º passará a cumprir carga
horária semanal de trabalho de trinta horas.”.

Art. 5º - § 1º do art. 25 da Lei nº 11.517, de 13 de julho de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 25 - (...)
§ 1º - Os portadores de títulos de Mestre ou de Doutor, com

dedicação exclusiva, receberão um adicional com valor
correspondente a quarenta por cento do vencimento básico.”.

(...)
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Anexo I
(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 200 8)

“Anexo I
(a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.785, de 27 de outubro de 2005)
I.1 – Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Professor de

Educação Superior
 I.1.1 – Carga Horária: 20 Horas
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* - A tabela que contém o vencimento básico da carreira de

Professor de Educação Superior (carga horária 20 horas) foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 3.12.2008.

I.1.2 – Carga Horária: 40 Horas
* - A tabela que contém o vencimento básico da carreira de

Professor de Educação Superior (carga horária 40 horas) foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 3.12.2008.

Anexo II
(a que se refere o art. 2° da Lei n° , de de de 200 8)

“Anexo I
(a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.785, de 27 de outubro de 2005)
I.2 – Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Analista

Universitário
I.2.1 - Carga Horária: 30 Horas
* - A tabela que contém o vencimento básico da carreira de Analista

Universitário (carga horária 30 horas) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 3.12.2008.

I.2.2 - Carga Horária: 40 Horas
* - A tabela que contém o vencimento básico da carreira de Analista

Universitário (carga horária 40 horas) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 3.12.2008.

I.3 - Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Analista
Universitário da Saúde

I.3.1 - Carga Horária: 12 Horas
* - A tabela que contém o vencimento básico da carreira de Analista

Universitário da Saúde (carga horária 12 horas) foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 3.12.2008.

I.3.2 - Carga Horária: 20 Horas
* - A tabela que contém o vencimento básico da carreira de Analista

Universitário da Saúde (carga horária 20 horas) foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 3.12.2008.

I.3.3 - Carga Horária: 24 Horas
* - A tabela que contém o vencimento básico da carreira de Analista

Universitário da Saúde (carga horária 24 horas) foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 3.12.2008.

I.3.4 - Carga Horária: 30 Horas
* - A tabela que contém o vencimento básico da carreira de Analista
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Universitário da Saúde (carga horária 30 horas) foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 3.12.2008.

I.4 - Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Técnico
Universitário/Técnico Universitário da Saúde

I.4.1 - Carga Horária: 30 Horas
* - A tabela que contém o vencimento básico da carreira de Técnico

Universitário/Técnico Universitário da Saúde (carga horária 30 horas)
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 3.12.2008.

I.4.2 - Carga Horária: 40 Horas
* - A tabela que contém o vencimento básico da carreira de Analista

Universitário da Saúde (carga horária 40 horas) foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 3.12.2008.

I.5 - Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar
Administrativo Universitário

I.5.1 - Carga Horária: 30 Horas
* - A tabela que contém o vencimento básico da carreira de Auxiliar

Administrativo Universitário (carga horária 30 horas) foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 3.12.2008.

I.5.2 - Carga Horária: 40 Horas
* - A tabela que contém o vencimento básico da carreira de Auxiliar

Administrativo Universitário (carga horária 40 horas) foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 3.12.2008.

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 305/2008*

Belo Horizonte, 1º de dezembro de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação

dessa egrégia Assembléia Legislativa, Projeto de Lei que reajusta os
valores das tabelas de vencimento básico, estabelecidas pela Lei nº
15.961, de 30 de dezembro de 2005, de sessenta e três carreiras do
Poder Executivo, pertencentes aos Grupos de Atividades de Defesa
Social, Agricultura e Pecuária, Ciência e Tecnologia, Cultura,
Desenvolvimento Econômico e Social, Transportes e Obras Públicas,
Gestão, Planejamento, Tesouraria, Auditoria e Político-Institucionais.
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O reajuste salarial proposto visa à valorização dos servidores das

carreiras do Poder Executivo e vai ao encontro de demanda das
entidades sindicais, aplicando-se às carreiras que não foram
contempladas com aumento do vencimento básico ou concessão de
vantagens após a vigência do novo posicionamento, ocorrido em 1º de
janeiro de 2006.

De salientar, por oportuno, que foi observada a necessidade de
manutenção do equilíbrio salarial, bem como a disponibilidade de
recursos do Tesouro Estadual.

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

Aécio Neves, Governador do Estado.
Belo Horizonte, 1º de dezembro de 2008.
Senhor Presidente,
Informo a V. Exa. que o impacto financeiro mensal decorrente da

proposta que reajusta em 5% os valores das tabelas de vencimento
básico das carreiras dos Grupos de Atividades de Planejamento,
Tesouraria, Auditoria e Político-Institucionais, Agricultura e Pecuária,
Ciência e Tecnologia, Cultura, Desenvolvimento Econômico e Social,
Defesa Social e Transportes e Obras Públicas, carreira de Auditor
Interno e quadro administrativo da Polícia Civil, será de
R$1.239.654,62 (um milhão duzentos e trinta e nove mil seiscentos e
cinqüenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), gerando impacto
anual de R$16.318.223,16 (dezesseis milhões trezentos e dezoito mil
duzentos e vinte e três reais e dezesseis centavos).

O impacto financeiro mensal decorrente do reajuste de 7,33% para
as tabelas de vencimento básico dos professores da UTRAMIG,
previsto na mesma proposta, será de R$4.835,99 (quatro mil
oitocentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos), gerando
um impacto anual de R$63.835,12 (sessenta e três mil oitocentos e
trinta e cinco reais e doze centavos).

Destaco que há dotação orçamentária suficiente para atender as
projeções de despesa de pessoal e os acréscimos dela decorrentes. A
incorporação desses valores à folha de pagamento do Estado possui
adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual,
guarda compatibilidade com o Plano Plurianual bem como Lei de
Diretrizes Orçamentárias e está em conformidade com os limites de
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despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade
Fiscal.

Atenciosamente,
Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

Exposição de Motivos
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais,
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa

Excelência anteprojeto de lei que reajusta os valores das tabelas de
vencimento básico de 63 (sessenta e três) carreiras do Poder
Executivo, pertencentes aos Grupos de Atividades de Defesa Social,
Agricultura e Pecuária, Ciência e Tecnologia, Cultura,
Desenvolvimento Econômico e Social, Transportes e Obras Públicas,
Gestão, Planejamento, Tesouraria, Auditoria e Político-Institucionais.

O reajuste salarial de 5% (cinco por cento), previsto no art. 1º do
anteprojeto ora apresentado, aplica-se às carreiras do Poder
Executivo que não foram contempladas com aumento do vencimento
básico ou concessão de vantagens após a vigência do novo
posicionamento, ocorrido em 1º de janeiro de 2006. A referida
proposta visa à valorização dos servidores e vai ao encontro de
demanda das entidades sindicais, observando-se a necessidade de
manutenção do equilíbrio salarial no âmbito do Poder Executivo, bem
como a disponibilidade de recursos do Tesouro Estadual.

O art. 2º do anteprojeto prevê reajuste de 7,33% (sete vírgula trinta e
três por cento) para as tabelas de vencimento básico da carreira de
Professor de Ensino Médio e Tecnológico da UTRAMIG. Com o
reajuste proposto, o vencimento básico inicial da referida carreira,
somado à Gratificação de Incentivo à Docência, resultará numa
remuneração de R$912,37, para uma carga horária de 24 horas
semanais, e R$1.036,80, para 30 horas semanais.

Destaco que os valores de impacto financeiro decorrentes dos
reajustes propostos foram aprovados pela Câmara de Coordenação
Geral, Planejamento, Gestão e Finanças, tendo em vista a
disponibilidade financeira e orçamentária, bem como os limites de
despesas determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

São essas, Senhor Governador, as razões fundamentais para a
proposição do anteprojeto de lei em apreço, que ora submetemos à
consideração de Vossa Excelência.
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Atenciosamente,
Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI Nº 2.924/2008
Reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras

do Poder Executivo que menciona.
Art. 1º - Ficam reajustados em 5% (cinco por cento), a partir de 1º de

janeiro de 2009, os valores das tabelas de vencimento básico das
seguintes carreiras do Poder Executivo:

I - carreiras de Auxiliar Executivo da Defesa Social, Assistente
Executivo da Defesa Social, Analista Executivo da Defesa Social,
Auxiliar Administrativo da Defensoria Pública, Assistente
Administrativo da Defensoria Pública, Gestor da Defensoria Pública,
Auxiliar da Polícia Civil, Técnico Assistente da Polícia Civil e Analista
da Polícia Civil, de que tratam os itens I.1, I.2 e I.3 do Anexo I da Lei
nº 15.961, de 30 de dezembro de 2005;

II - carreiras de Auxiliar de Desenvolvimento Rural, Técnico de
Desenvolvimento Rural e Analista de Desenvolvimento Rural, de que
trata o item II.2 do Anexo II da Lei nº 15.961, de 2005;

III - carreira de Auditor Interno, de que trata o item III.2 do Anexo III
da Lei nº 15.961, de 2005;

IV - carreiras de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia,
Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia, Gestor em Ciência e
Tecnologia e Pesquisador em Ciência e Tecnologia, de que tratam os
itens VI.1 e VI.2 do Anexo VI da Lei nº 15.961, de 2005;

V - carreiras de Auxiliar de Cultura, Técnico de Cultura, Professor de
Arte e Restauro, Gestor de Cultura, Auxiliar de Gestão Artística,
Técnico de Gestão Artística, Analista de Gestão Artística, Músico
Instrumentista, Músico Cantor, Bailarino e Professor de Arte, de que
tratam os itens VII.1 e VII.2 do Anexo VII da Lei nº 15.961, de 2005;

VI - carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais, Assistente de
Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento, Analista de Gestão
e Políticas Públicas em Desenvolvimento, Auxiliar de Gestão e
Registro Empresarial, Técnico de Gestão e Registro Empresarial,
Analista de Gestão e Registro Empresarial, Auxiliar de Gestão
Lotérica, Técnico de Gestão Lotérica, Analista de Gestão Lotérica,
Auxiliar Administrativo de Telecomunicações, Assistente
Administrativo de Telecomunicações, Gestor de Telecomunicações,
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Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, Técnico de
Desenvolvimento Econômico e Social, Analista de Desenvolvimento
Econômico e Social, Auxiliar de Administração de Estádios, Assistente
de Administração de Estádios e Analista de Administração de
Estádios, de que tratam os itens VIII.1 e VIII.4, VIII.5, VIII.6, VIII.7 e
VIII.8 do Anexo VIII da Lei nº 15.961, de 2005;

VII - carreiras de Auxiliar de Transportes e Obras Públicas, Agente
de Transportes e Obras Públicas, Fiscal Assistente de Transportes e
Obras Públicas, Fiscal de Transportes e Obras Públicas e Gestor de
Transportes e Obras Públicas, de que trata o item IX.1 do Anexo IX da
Lei nº 15.961, de 2005; e

VIII - carreiras de Oficial de Serviços Operacionais, Auxiliar de
Serviços Governamentais, Agente Governamental, Gestor
Governamental, Auxiliar da Indústria Gráfica, Auxiliar de
Administração Geral, Técnico da Indústria Gráfica, Técnico de
Administração Geral, Analista de Gestão, Técnico de Aeronave do
Gabinete Militar e Comandante de Aeronave do Gabinete Militar do
Governador, de que tratam os itens X.1, X.2, X.3, X.4 do Anexo X da
Lei nº 15.961, de 2005.

Art. 2º - Ficam reajustadas em 7,33% (sete vírgula trinta e três por
cento), a partir de 1º de novembro de 2008, as tabelas de vencimento
básico da carreira de Professor de Ensino Médio e Tecnológico,
constantes no item VIII.2 do Anexo VIII da Lei nº 15.961, de 2005.

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.
188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 306/2008*

Belo Horizonte, 2 de dezembro de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que reajusta
os valores das tabelas de vencimento básico da carreira do Instituto
de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais - IPEM -, os valores
da Bolsa de Atividades Especiais da Fundação Hospitalar de Minas
Gerias - FHEMIG -, e altera os arts. 12 e 13 da Lei Delegada nº 174,
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de 26 de janeiro de 2007, e o art. 16 da Lei nº 15.474, de 28 de janeiro
de 2005.

O impacto financeiro decorrente das propostas de reajustes contidas
no projeto de lei foi aprovado pela Câmara de Coordenação Geral,
Planejamento, Gestão e Finanças, tendo disponibilidade financeira e
orçamentária previstas na Lei Orçamentária Anual e está em
conformidade com os limites de despesa com pessoal estabelecidos
pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

A alteração de dispositivos da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro
de 2007, tem por objetivo uniformizar o tratamento relativo à forma de
pagamento de funções gratificadas no âmbito da administração direta,
autárquica e fundacional do Poder Executivo, e a da Lei nº 15.474, de
28 de janeiro de 2005, o de deixar para decreto a definição da forma
de cálculo do pagamento dos prêmios de que trata a referida lei.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus Nobres Pares a aprovação do projeto.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais,
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa

Excelência anteprojeto de lei que reajusta os valores das tabelas de
vencimento básico das carreiras do Instituto de Pesos e Medidas do
Estado de Minas Gerais - IPEM -, bem como os valores da Bolsa de
Atividades Especiais da Fundação Hospitalar de Minas Gerais -
FHEMIG.

Os reajustes propostos no art. 1º para as tabelas de vencimento
básico do IPEM são de 8,8% para as carreiras de Auxiliar de Serviços
Operacionais e de Auxiliar de Gestão, Metrologia e Qualidade, 8,7%
para a carreira de Agente Fiscal de Gestão, Metrologia e Qualidade e
de 20% para a carreira de Analista de Gestão, Metrologia e
Qualidade, totalizando um impacto financeiro anual de R$698.215,86.
O reajuste visa oferecer aos servidores do IPEM uma remuneração
mais compatível com o exercício de suas atribuições, tendo em vista a
ampliação do rol de produtos e serviços fiscalizados. O percentual
diferenciado proposto para carreira de Analista de Gestão, Metrologia
e Qualidade decorre da necessidade de atração e retenção de
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profissionais qualificados para compor o quadro de pessoal da
instituição. Cumpre destacar que a receita do IPEM é suficiente para a
absorção do impacto financeiro gerado pelo reajuste.

As propostas em comento decorrem de processos de negociação
que tiveram a participação de técnicos da Seplag, de servidores da
instituição envolvida e de seus respectivos dirigentes.

No art. 3º, o reajuste proposto de 8% aos valores da Bolsa de
Atividades Especiais da FHEMIG é assegurado às pessoas que têm
ou tiveram hanseníase e auxiliam no tratamento de portadores da
doença nos hospitais e colônias, devido à dificuldade em recrutar
servidores com essa finalidade, garantindo a revisão das bolsas
definidas em valores nominais constantes no anexo da Lei nº 15.790,
de 3 de novembro de 2005.

Destaco que todos os valores de impacto financeiro decorrentes das
propostas contidas no presente anteprojeto foram aprovados pela
Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças,
tendo em vista a disponibilidade financeira e orçamentária, bem como
os limites de despesas determinados pela Lei de Responsabilidade
Fiscal.

Além disso, no art. 3º é proposta nova redação para os arts. 12 e 13
da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007. Tal alteração
explicita que as funções gratificadas não são base de cálculo para os
adicionais de tempo de serviço adquiridos até a data de promulgação
da Emenda à Constituição da República nº 19, de 4 de junho de 1998,
de modo à uniformizar o tratamento relativo à forma de pagamento de
funções gratificadas no âmbito da administração direta, autárquica e
fundacional do Poder Executivo. E o art. 4º propõe alterar a redação
do caput do art. 16 Lei nº 15.474, de 28 de janeiro de 2005, deixando
para decreto a definição da forma de cálculo do pagamento dos
prêmios de que trata a referida lei.

São essas, Senhor Governador, as razões fundamentais para a
proposição do anteprojeto de lei em apreço, que ora submetemos á
consideração de Vossa Excelência.

Atenciosamente,
Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.
Belo Horizonte, 28 de novembro de 2008.
Senhor Presidente,
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Informo a V. Exa. que o impacto financeiro mensal decorrente da

proposta de reajuste das tabelas de vencimento básico das carreiras
do IPEM será de R$58.894,64 (cinqüenta e oito mil, oitocentos e
noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos), gerando um
impacto anual de R$780.814,60 (setecentos e oitenta mil, oitocentos e
quatorze reais e sessenta centavos).

O impacto financeiro mensal decorrente do reajuste dos valores da
Bolsa de Atividades Especiais da FHEMIG, previsto na mesma
proposta, será de R$23.898,38 (vinte e três mil, oitocentos e noventa
e oito reais e trinta e oito centavos), gerando um impacto anual de
R$286.780,53 (duzentos e oitenta e seis mil, setecentos e oitenta
reais e cinqüenta e três centavos).

Destaco que há dotação orçamentária suficiente para atender as
projeções de despesa de  pessoal e os acréscimos dela decorrentes.
A incorporação desses valores à folha de pagamento do Estado
possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária
Anual, guarda compatibilidade com o Plano Plurianual bem como Lei
de Diretrizes Orçamentárias e está em conformidade com os limites
de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade
Fiscal.

Atenciosamente,
Renata Vilhena, Secretária de Estado de Planejamento e Gestão.

PROJETO DE LEI Nº 2.925/2008
Altera a Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, a Lei nº

15.474, de 28 de janeiro de 2005, e reajusta os valores das tabelas de
vencimento básico da carreira do Instituto de Pesos e Medidas do
Estado de Minas Gerais - IPEM - e os valores da Bolsa de Atividades
Especiais da Fundação Hospitalar de Minas Gerais - FHEMIG.

Art. 1º - As tabelas de vencimento básico das carreiras do Instituto
de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais - IPEM, constantes
nos itens VIII.3.1 a VIII.3.4 do Anexo VIII da Lei nº 15.961, de 30 de
dezembro de 2005, passam a vigorar, a partir de 1º de setembro de
2008, na forma do Anexo I desta lei.

Art. 2º - Ficam reajustados em 8% (oito por cento) os valores
nominais constantes no anexo da Lei nº 15.790, de 3 de novembro de
2005, referente à bolsa de Atividades Especiais assegurada à
bolsistas da Fundação Hospitalar de Minas Gerais - FHEMIG.
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Art. 3º - Os arts. 12 e 13 da Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de

2007, passam a vigorar com as seguintes alterações:
“Art. 12 - (...)
§ 5º - A parcela de 30% (trinta por cento) a que se refere o inciso II

do § 2º não se incorporará à remuneração do servidor, nem servirá de
base de cálculo de qualquer outra vantagem, salvo a decorrente de
adicional por tempo de serviço adquirido até a data da promulgação
da Emenda à Constituição da República nº 19, de 4 de junho de 1998,
de gratificação natalina e de adicional de férias.

§ 6º - A FGR não se incorporará, para qualquer efeito, à
remuneração do servidor, nem constituirá base de cálculo de qualquer
vantagem remuneratória, salvo a decorrente de adicional por tempo
de serviço adquirido até a data da promulgação da Emenda à
Constituição da República nº 19, de 1998, de gratificação natalina e
de adicional de férias.

Art. 13 - (...)
§ 5º - A parcela de 30% (trinta por cento) a que se refere o inciso II

do § 2º não se incorporará à remuneração do servidor, nem servirá de
base de cálculo de qualquer outra vantagem, salvo a decorrente de
adicional por tempo de serviço adquirido até a data da promulgação
da Emenda à Constituição da República nº 19, de 4 de junho de 1998,
de gratificação natalina e de adicional de férias.

§ 6º - A FGA não se incorporará, para qualquer efeito, à
remuneração do servidor, nem constituirá base de cálculo de qualquer
vantagem remuneratória, salvo a decorrente de adicional por tempo
de serviço adquirido até a data da promulgação da Emenda à
Constituição da República nº 19, de 4 de junho de 1998, de
gratificação natalina e de adicional de férias.”.

Art. 4º - O art. 16 da Lei nº 15.474, de 28 de janeiro de 2005, passa
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 16 - Os recursos destinados ao pagamento dos prêmios a que
se refere o art. 15 serão distribuídos entre os servidores na forma de
decreto.

§ 1º - Os prêmios a que se refere o art. 15 poderão ser pagos em até
onze parcelas.

§ 2º - Os resultados da avaliação de desempenho do servidor,
computados anualmente, serão convertidos em pontuação, conforme
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previsto em regulamento, para aferição dos valores individuais dos
prêmios de que trata o art. 15.

§ 3º - Fará jus aos prêmios de que trata o art. 15 somente o servidor
que tiver alcançado o nível mínimo de desempenho previsto em
regulamento.

§ 4º - Os valores dos prêmios a que se refere o art. 15 têm como
limite máximo os valores atribuídos à GFRAS, a que se refere o § 2º
do art. 14.”.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2008)
"ANEXO VIII

(a que se refere o inciso VIII do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de
dezembro de 2005)

VIII.3. IPEM
VIII.3.1. CARREIRA DE AUXILIAR DE ATIVIDADES

OPERACIONAIS
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS
* - A tabela que contém o Anexo I (a que se refere o art. 1º da Lei nº

, de de de 2008) - carga horária 40 horas - foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 3.12.2008.

VIII.3.2. CARREIRA DE AUXILIAR DE GESTÃO, METROLOGIA E
QUALIDADE

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS
* - A tabela que contém o Anexo I (a que se refere o art. 1º da Lei nº

, de de de 2008) - carga horária 40 horas - foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 3.12.2008.

VIII.3.3. CARREIRA DE AGENTE FISCAL DE GESTÃO,
METROLOGIA E QUALIDADE

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS
* - A tabela que contém o Anexo I (a que se refere o art. 1º da Lei nº

, de de de 2008) - carga horária 40 horas - foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 3.12.2008.

VIII.3.4. CARREIRA DE ANALISTA DE GESTÃO, METROLOGIA E
QUALIDADE

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS
* - A tabela que contém o Anexo I (a que se refere o art. 1º da Lei nº
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, de de de 2008) - carga horária 40 horas - foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 3.12.2008.

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

701/2008
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 701/2008, de autoria do Conselho

Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional - Consea -, sugere a
inclusão da região do Rio Doce, com redistribuição de metas física e
financeira, alterando o valor total, na Ação 1331 - Implantação de
Sistema de Informações Culturais e Turísticas dos Municípios - do
Programa 009 - Circuitos Culturais de Minas Gerais.

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 20/11/2008, vem a proposta
em análise a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Registre-se a anexação da Proposta de Ação Legislativa nº 1.001,
de autoria da Atamig, apresentada na audiência púbica de Montes
Claros do dia 13/11/2008, à proposição em epígrafe, por determinação
do Presidente da Assembléia, com fundamento no § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

Fundamentação
A Ação 1331 - Implantação de Sistema de Informações Culturais e

Turísticas dos Municípios -, do Programa 009 - Circuitos Culturais de
Minas Gerais -, tem por finalidade “produzir informações, indicadores
e diagnósticos culturais que auxiliem no planejamento, na implantação
e no funcionamento dos circuitos culturais do interior do Estado”. Sua
execução está planejada apenas na região Jequitinhonha-Mucuri, com
meta física expressa em percentual de implantação, sendo 25% em
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2009 e 70% em 2010.

A implantação de um sistema como o previsto na ação em questão
implica, eventualmente, o desenvolvimento de softwares de cadastro,
metodologia de pesquisa e programação, modelos de parcerias e
instrumentos de propaganda e “marketing”, entre outras providências.
A delimitação de uma única região para a execução da implantação
desse sistema gera inquietação, pois as demais regiões de
planejamento do Estado também dispõem de circuitos culturais e
turísticos dignos de nota e promoção. Assim sendo, ampliamos a
proposta para incluir não apenas a região do Rio Doce, mas todas as
demais. Dessa forma, alteramos a regionalização da ação para
“Estadual”, indicando claramente a necessidade de expansão da ação
para todas as regiões do Estado, mesmo que a base para o
desenvolvimento do sistema seja a região do Jequitinhonha-Mucuri.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 701/2008 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 27 de novembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO

Nº 2.867/2008
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,

o projeto de resolução em epígrafe aprova as contas do Governador
do Estado referentes ao exercício de 2007.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 8/11/2008, foi
aberto, na Comissão, o prazo de 10 dias para apresentação de
emendas. No transcurso desse prazo regimental, foi apresentada uma
emenda.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer, em
conformidade com o art. 218 do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de resolução em análise visa a aprovar as contas do

Governador do Estado relativas ao exercício de 2007. Ele é fruto da
deliberação desta Comissão, quando da apreciação da Mensagem nº
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191/2008, do Chefe do Executivo, que enviou as contas à apreciação
da Assembléia Legislativa, bem como do parecer do Tribunal de
Contas do Estado - TCE -, que, na sessão plenária de 30/6/2008,
opinou favoravelmente à aprovação das contas, com as
recomendações destacadas nos votos dos Conselheiros.

A lei orçamentária para o exercício de 2007 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 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.

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$807,736 milhões. A receita tributária
é a principal fonte de recursos do Estado e participou com 69,45% das
receitas arrecadadas, apresentando uma variação positiva de 7,04%
quando comparada ao valor inicialmente previsto. Desse grupo de
receitas, destaca-se o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e
Serviços – ICMS –, que representa 58,13% do total da receita
efetivada no exercício. A execução orçamentária da despesa foi da
ordem de R$ 32,443 bilhões. 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 outras despesas correntes, representando 42,09%.

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% ao estimado.
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.

No tocante ao comprometimento da receita corrente líquida – RCL –
com as despesas com pessoal, observa-se que o Poder Executivo
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comprometeu o percentual de 46,37%. Considerando-se 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.

Ficou demonstrado ainda que o Estado cumpriu os dispositivos
constitucionais relativos à educação e aos investimentos em pesquisa.
Quanto à 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%.

Quanto à vinculação constitucional de recursos para a saúde, a
Emenda Constitucional nº 29, de 2000, estabelece que o Estado deve
apresentar uma aplicação mínima de 12% da base vinculável em
ações e serviços públicos de saúde. 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.
Entretanto, ficou cumprido o limite constitucional, que não poderia ser
inferior a 12%, de acordo com o definido no inciso II e no § 4º do art.
77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição Federal. Do total aplicado em saúde, R$1,537 bilhão
refere-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 na Copasa-MG.

A Emenda nº 1 tem como objetivo aprovar as contas do Governador
do Estado relativas ao exercício de 2007, ressalvados os dispositivos
referentes ao cumprimento das vinculações constitucionais às ações e
serviços públicos de saúde. Na justificação da emenda, o autor
questiona a inclusão de despesas com benefícios previdenciários
(Funfip), de clientela fechada (PMMG, Ipsemg e IPSM) e saneamento
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básico (Copasa-MG) no cômputo dos gastos com saúde.

Inicialmente, é importante salientar que o constituinte derivado
reservou à lei complementar a regulamentação dos dispositivos
referentes à aplicação de recursos em ações e serviços públicos de
saúde, nos termos da Emenda à Constituição nº 29, de 2000. Cumpre
ressaltar também que, na omissão do legislador federal, encontra-se
em plena vigência a Lei Federal nº 8.080, de 1990, em perfeita
consonância com a interpretação ampla contida no art. 200 da
Constituição da República e no art. 190 da Constituição do Estado.
Por via de conseqüência, os atos normativos infralegais posteriores - a
Portaria nº 2.047, de 5/11/2002, do Ministério da Saúde, e a
Resolução nº 322, de 8/5/2003, do Conselho Nacional de Saúde -, ao
darem uma interpretação restritiva ao entendimento dos termos
“ações e serviços públicos de saúde”, exorbitam o poder
regulamentar, uma vez que as normas por elas veiculadas inovam a
ordem jurídica com abstração, autonomia e generalidade. A
metodologia adotada pelo Poder Executivo na demonstração do
cumprimento do dispositivo constitucional tem amparo legal no
parágrafo único do art. 7º da Lei nº 16.314 (Lei de Diretrizes
Orçamentárias) de 10/8/2006, “in verbis”:

“Art. 7º - (...)
§ 1º - Para fins do disposto no inciso VI deste artigo, consideram-se

ações e serviços públicos de saúde aqueles implementados pelos
órgãos e entidades em consonância com o disposto nos arts. 200 da
Constituição da República e 190 da Constituição do Estado”.

Ainda assim, o Poder Executivo, em argumentos trazidos a lume por
ocasião de pedido de vistas do processo de prestação de contas junto
ao TCE, apresenta entendimento segundo o qual maiores
investimentos em saneamento, notadamente no tratamento de água,
representam uma ação efetiva de política pública e saúde preventiva.
Aduz, ainda, que a Instrução Normativa nº 11/2003, do TCE,
estabelece que as despesas com formulação de políticas e execução
de saneamento básico podem ser computadas como despesas com
saúde para fins do cumprimento do gasto mínimo definido
constitucionalmente.

Finalmente, vale ressaltar que se encontram em tramitação no
Senado Federal os Projetos de Lei do Senado nºs 121 e 156/07, que
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tratam da regulamentação da aplicação dos recursos em ações e
serviços com saúde, a ser observada pelas esferas federal, estadual e
municipal.

Assim, concordamos com a decisão do Plenário do Tribunal de
Contas, que entendeu que as falhas e deficiências constatadas não
comprometeram a gestão financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial do Estado, uma vez que não se encontraram indícios de
malversação dos recursos públicos.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Resolução nº 2.867/2008 e pela rejeição da Emenda nº 1,
do Deputado Almir Paraca.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Elisa Costa - Lafayette

de Andrada - Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.574/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
autoriza o Estado de Minas Gerais a aportar recursos orçamentários
no Fundo de Arrendamento Residencial.

A proposição foi analisada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 188, combinado com o art. 102, inciso VII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela 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 salários mínimos, limitado a 70% do valor de aquisição
de cada unidade habitacional, justamente para lhe assegurar moradia.
Nos termos do parágrafo único do art. 1º da proposição, as regras



108
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.

De acordo com mensagem enviada pelo Governador do Estado,
trata-se de iniciativa de inegável alcance social e interesse público,
pois visa reduzir o déficit habitacional do Estado.

A Comissão de Constituição e Justiça analisou a matéria e
apresentou-lhe o Substitutivo nº 1, o qual aprimora o projeto sob os
prismas jurídico e de mérito. A primeira alteração visa atender às
limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei
Complementar nº 101, de 2001, que não permite efetuar transferência
de recursos para instituição financeira ou fundo de natureza privada. A
Caixa Econômica Federal - CEF -, gestora do Fundo de Arrendamento
Residencial - FAR -, 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. Daí, o mais adequado é aportar recursos no
PAR, criado pelo governo federal, e não no Fundo. A segunda
alteração visa modificar 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 5 salários mínimos e que
não sejam proprietários de imóvel residencial, observadas as normas
e as condições previstas em regulamento especifico.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário vale dizer que o repasse
dos recursos de que trata a proposta em epígrafe, os quais se
enquadram no conceito de subvenção social, está em consonância
com o Programa Estruturador Lares Geraes (025), que integra a área
de resultados Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva, constante do
Plano Plurianual de Ação Governamental 2008-2011 – PPAG. Mais
especificamente, trata-se da Ação 1382 - Implantação de
Arrendamento Residencial, com a finalidade, conforme dispõe o
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próprio projeto em análise, de conceder subsídio à população cuja
renda familiar seja igual ou inferior a 3 salários mínimos, limitado a
70% do valor da aquisição de cada unidade habitacional. A Unidade
Orçamentária é a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional
e Política Urbana (1451). O produto dessa ação é "arrendamento
concedido", e a unidade de medida é "arrendamento". A meta física
para o ano de 2009 é de 409 arrendamentos, e a meta financeira é de
R$10.000.000,00. Para os exercícios de 2010 e 2011 estão previstos
3.600 arrendamentos, com uma estimativa de gasto de
R$88.000.000,00.

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

2.574/2008, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

Agostinho Patrús Filho - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.701/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em
tela altera a Lei nº 15.424, de 30/12/2004, que dispõe sobre a fixação,
a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos
atos praticados pelos serviços notariais e de registro, o recolhimento
da Taxa de Fiscalização Judiciária e a compensação dos atos sujeitos
à gratuidade estabelecida em lei federal e dá outras providências.

A proposição foi distribuída, preliminarmente, à Comissão de
Constituição e Justiça, que opinou pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria.

Cabe agora a esta Comissão emitir seu parecer, nos termos
regimentais.

Fundamentação
A proposição em apreço visa alterar a Lei nº 15.424, de 2004, que

dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e
de registro, o recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária e a
compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei
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federal, acrescentando à Tabela 3, relativa aos atos do Tabelião de
Protesto de Título do anexo da citada lei, a Nota Explicativa V,
considerando “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 às quotas de rateios de despesas, e de multas
aplicadas”.

A Comissão de Constituição e Justiça evidenciou que 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. Já
ao item 8, que discrimina os títulos e outros documentos de dívida que
estão 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
vencida, o apresentante, sob sua inteira responsabilidade, deverá
juntar demonstrativo de seu valor. Esclareceu, também, que a
competência estadual se restringe à regulação da 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. Comentou, ainda, que em
função da Lei Federal nº 9.492, de 10/9/97, que define competência e
regulamenta os serviços concernentes ao protesto de títulos e outros
documentos de dívida, e da Lei Federal nº 5.869, de 11/1/73, que
instituiu o Código de Processo Civil, entende que o protesto de dívidas
de aluguéis e despesas de condomínio já estaria permitido pela
legislação federal, não sendo, portanto, necessária a edição de norma
estadual com esse objetivo, mas que não há nada que impeça que
essa possibilidade esteja expressa na lei que cuida da fixação do valor
dos emolumentos, tal como ocorre no Estado de São Paulo.

Tendo em vista o que compete a esta Comissão, não existe
impedimento de ordem financeira e orçamentária à aprovação do
projeto, uma vez que sua aplicação não gera nenhum gasto para os
cofres públicos nem fere a Lei de Responsabilidade Fiscal. As
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obrigações pertinentes ao projeto já são permitidas pela legislação
federal, cuidando-se apenas de evidenciá-las em legislação estadual.
Trata-se, portanto, de projeto com conteúdo efetivo e socialmente
adequado. Dessa forma, o projeto deve prosperar nesta Casa.

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

2.701/2008, no 1º turno.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Elisa Costa -

Antônio Júlio - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.877/ 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° 297/2008, o pro jeto de lei em
epígrafe dispõe sobre o pagamento de abono aos inativos na folha de
pagamento de dezembro de 2008 e dá outras providências.

A Comissão de Constituição e Justiça emitiu parecer pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com a
Emenda n° 1, que apresentou. Em seguida, a Comissão  de
Administração Pública opinou pela aprovação da matéria com a
Emenda n° 1, da Comissão que a antecedeu.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 102, VII, “d”,
combinado com o art. 188, do Regimento Interno, emitir parecer sobre
o projeto.

Fundamentação
A proposição sob comento concede, 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.

A Mensagem n° 297/2008, enviada pelo Governador do Estado,
informa, ainda, que, segundo uma política financeira responsável,
observados os limites traçados na Lei de Responsabilidade Fiscal, o
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abono de que trata o projeto de lei é apresentado como proposta de
compensação pontual nos proventos dos inativos, condizente com as
possibilidades financeiras do Tesouro Estadual.

A Comissão de Constituição e Justiça relatou, em seu parecer,
haver precedente na legislação federal, na forma do abono instituído
na Lei n° 7.333, de 1986. Em decisões recentes do S uperior Tribunal
de Justiça, definiu-se essa modalidade de pagamento aos servidores
como uma espécie de prêmio, que objetivava minimizar a disparidade
existente entre os vencimentos percebidos pelos servidores em
atividade e os proventos pagos aos inativos.

Afirmou, ainda, essa Comissão que a proposição em tela atende aos
pressupostos constitucionais, não havendo impedimento à sua
tramitação nesta Casa. Por outro lado, objetivando corrigir uma
impropriedade técnica verificada no texto do projeto, essa Comissão
apresentou a Emenda n° 1.

A Comissão de Administração Pública, por sua vez, ressaltou que
reconhece a importância da iniciativa proposta para os inativos civis e
militares do Poder Executivo. Relatou que várias leis, nos últimos
anos, instituíram novos planos de carreira para os servidores,
formulando uma nova política de remuneração de pessoal que criou
mecanismos de crescimento funcional e de estímulo ao desempenho
dos servidores em efetivo exercício, proporcionando-lhes ganhos
salariais. Desse modo, a proposição em apreço visa a minorar as
diferenças existentes entre a remuneração dos servidores ativos e a
dos inativos.

Consoante o Ofício n° 899/2008, encaminhado a esta Casa pela
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, o impacto na folha
de pagamento do Poder Executivo será de R$101.799.038,28; em
relação à Receita Corrente Líquida – RCL –, será de 0,36%, elevando
o percentual da despesa com pessoal no mês de dezembro de 2008.
Considera-se, no entanto, que, consoante o Relatório de Gestão
Fiscal, o percentual elevado ainda está aquém dos 49% permitidos
pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

2.877/2008 no 1° turno, com a Emenda n° 1, da Comis são de
Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Weliton Prado

- Antônio Júlio - Lafayette de Andrada - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.880/2008

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
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
temos 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”.

Ao projeto foi anexado, por determinação do Presidente da
Assembléia com base no § 2º do art. 173 do Regimento Interno, o
Projeto de Lei nº 2.885/2008, de autoria dos Deputados João Leite,
Délio Malheiros, Roberto Carvalho e Alencar da Silveira Jr.

O projeto foi apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo nº 1, em nova redação, de acordo com o § 1º do
art. 138 do Diploma Procedimental.

Cabe agora a esta Comissão o exame de mérito, nos termos do art.
102, VIII, c/c o art. 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em exame, apesar de sua estrutura simples, trata de

questão de grande importância para a Região Metropolitana de Belo
Horizonte - RMBH -: a construção de uma alça viária para interligação
da BR-356 à MG-030, com o objetivo de facilitar as condições de
tráfego para Nova Lima, Rio Acima, Raposos, seus Distritos,
comunidades e condomínios, bem como no sentido inverso, aos que
demandam à Capital Mineira.

Não obstante a alça viária ser uma obra necessária ao conforto e
bem-estar de ponderável parcela da população da RMBH e
adjacências, a intervenção será realizada em área legalmente
protegida para preservação do manancial do Cercadinho, cujas águas
se enquadram na Classe Especial (Código de Águas) e são utilizadas
no abastecimento público de parte da Região Sul de Belo Horizonte.

Ao autorizar a obra de interligação viária das rodovias BR-356 e MG-
030, em terras que compõem a Estação Ecológica do Cercadinho via
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alteração da Lei nº 15.979, que a criou, o Projeto de Lei nº 2.880/2008
traz à luz um conflito de uso do solo, traduzido pela rigidez locacional
da porção da bacia hidrográfica protegida e do espaço territorial que
resta para construção da alça.

Reconhecemos a importância da obra para a região e também a de
preservarmos o manancial do Cercadinho, fato sobejamente
conhecido por todos os que acompanham os debates sobre esses
temas aqui na Casa. Nosso propósito é de que a intervenção ocorra
de acordo com as boas técnicas da engenharia ambiental e de que
impacte a menor área possível da estação ecológica, limitando-se,
pura e simplesmente, às vias de tráfego. Somos contrários a
quaisquer construções residenciais, comerciais ou industriais nas
faixas de domínio das pistas e mesmo aquelas de apoio ao trânsito ou
controle de tráfego, tais como postos policiais fixos ou postos de
gasolina, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência, etc.
Queremos garantir que a obra só tenha licença de operação depois de
efetuado o plantio com espécimes de porte arbóreo para
recomposição da cobertura vegetal da área utilizada e as de seu
entorno no interior da Estação Ecológica.

Louvamos a preocupação preservacionista contida no § 3º do art. 4º-
A do Sustitutivo nº 1 apresentado pela CCJ, que procuramos acolher
de forma mais ampla na redação dada ao § 4º do art. 4º-A do
Substitutivo nº 2.

É com esses propósitos que apresentamos o Substitutivo nº 2,
sucedâneo integral do Projeto de Lei nº 2.880/2008. Dessa forma,
aprovado o Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1 da
CCJ.

Tendo em vista a inexistência de informação de que o perímetro que
consta do Substitutivo nº 1 seria de fato o necessário à implantação da
alça e seus acessos, solicitamos ao Departamento Nacional de Infra-
estrutura de Transportes – DNIT – que informasse oficialmente o
traçado do perímetro delimitador da área necessária à intervenção
para construção da alça viária e de seus acessos. O perímetro
indicado pelo DNIT difere daquele que consta no Substitutivo nº 1.
Esta relatoria adotou o traçado oficial do Departamento Nacional de
Infra-estrutura de Transportes no Substitutivo nº 2.

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

2.880/2008, na forma do seguinte Substitutivo nº 2.
SUBSTITUTIVO Nº 2

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 19,
19B e 20 a 33, com coordenadas e lados descritos no Anexo II desta
lei, com perímetro de 2.416,8473m (dois mil quatrocentos e dezesseis
vírgula oito mil quatrocentos e setenta e três metros) e com área de
125.423,6975m² (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e vinte e três
vírgula seis mil novecentos e setenta e cinco metros quadrados), 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 licenciamento ambiental e de 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 e de implantação de iluminação pública no
perímetro definido no Anexo II.

§ 2º – A concessão da licença de operação da alça viária a que se
refere o ‘caput’ e de seus acessos fica condicionada ao plantio da
cobertura vegetal para recuperação ambiental da área e da
implantação da iluminação pública a que se refere o § 1o.

§ 3º – A recuperação da cobertura vegetal da área a que se refere o
§ 1º incluirá o plantio de espécimes de porte arbóreo, com densidade
mínima de dez mudas a cada cem metros quadrados.

§ 4º – Fica vedada, na área autorizada para construção das pistas
de tráfego da alça viária a que se refere o ‘caput’ e de seus acessos,
qualquer outra construção, inclusive estruturas de apoio ao tráfego,
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tais como postos policiais fixos ou postos de gasolina, restaurantes,
lanchonetes, lojas de conveniência e outras.”.

Art. 2º – O Anexo da Lei nº 15.979, de 2006, passa a vigorar como
Anexo I, ficando acrescentado àquela lei o Anexo II, na forma do
anexo desta lei.

Parágrafo único – Nos arts. 1º e 4º da Lei nº 15.979, de 2006, a
palavra “anexo” fica substituída pela expressão “Anexo I”.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente e relator - Fábio Avelar - Almir

Paraca.
ANEXO

(a que se refere o art. 2o da Lei nº , de de 2008)
“ANEXO II

(a que se refere o art. 4o- A da Lei nº 15.979, de 13 de janeiro de
2006)

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 que contém o Anexo (a que se refere o art. 2º da Lei
nº    , de de de 2008) foi publicado no “Diário do Legislativo” de
3.12.2008

QUADRO 2 – MEMORIAL DESCRITIVO
* - O quadro 2 que contém o Anexo (a que se refere o art. 2º da Lei

nº    , de de de 2008) foi publicado no “Diário do Legislativo” de
3.12.2008

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 699/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em

epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município
de Conceição das Alagoas o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2,
e retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º
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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 699/2007, na forma aprovada no 1º turno,

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição das
Alagoas 50% do imóvel com área de 3.080m², situado na Rua
Quintino Bocaiúva, esquina com Rua Aimorés, nesse Município.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º, a parte a ser doada
destina-se à edificação de uma Unidade Integrada de
Desenvolvimento Social para atendimento às pessoas de baixa renda,
o que vai ao encontro da necessidade do segmento mais carente da
comunidade.

Ademais, o art. 2º da proposição estabelece que o objeto da doação
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.

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 atende aos preceitos legais que
versam sobre a transferência de domínio de bens públicos; além
disso, não representa despesa para o erário e não acarreta
repercussão na Lei Orçamentária.

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

699/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Elisa Costa -

Antônio Júlio - Lafayette de Andrada.
PROJETO DE LEI Nº 699/2007

(Redação do Vencido)
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
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Conceição das Alagoas 50% (cinqüenta por cento) do imóvel com
área de 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.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.615/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio
do Jacinto o imóvel 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 2.615/2008 tem como finalidade conferir

autorização legislativa para que o Poder Executivo doe ao Município
de Santo Antônio do Jacinto imóvel constituído pela área de 10.000m²,
situado no prolongamento da Praça de Minas Gerais, no Povoado de
Santo Antônio, nesse Município, para a instalação de órgãos públicos
municipais.

Ressalte-se que o art. 2º da proposição prevê o retorno do bem ao
patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da
data da escritura pública de doação, não for utilizado com a finalidade
prevista.

A autorização legislativa para alienação de imóveis do Estado é
exigida pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo 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
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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.

A matéria em análise atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos, não acarreta despesas
para o erário e não tem repercussão na Lei Orçamentária, podendo,
portanto, ser transformada em lei.

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

2.615/2008 no 2º turno.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio -

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

2.886/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.886/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá denominação a obras-de-arte da MG-10 – Linha
Verde, 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° 2.886/2008
Dá denominação a viadutos da MG-10 – Linha Verde.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Os viadutos a seguir discriminados, que i ntegram o

complexo rodoviário MG-10 – Linha Verde, ficam denominados:
I – Viaduto João Guimarães Rosa, o viaduto 12, localizado no Km

13,7, de acesso ao Centro Administrativo;
II – Viaduto Deputado Agostinho Patrús, o viaduto 13, localizado no

Km 16,5, de acesso a Santa Luzia;
III – Viaduto Prefeito Célio de Castro, o viaduto 14, localizado no Km

23,7, de acesso à Comvap Açúcar e Álcool Ltda.;
IV – Viaduto Governador Aureliano Chaves, o viaduto 15, localizado
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no Km 26,5, de acesso sul a Vespasiano;

V – Viaduto Vereador Wadson Lima, o viaduto 16, localizado no Km
27, de acesso norte a Vespasiano.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 4 DE DEZEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 106ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/12/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Doutor Rinaldo

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 301, 302, 303,
304, 305 e 306/2008 (encaminhando os Projetos de Lei nºs 2.921 e
2.922/2008, emendas ao Projeto de Lei nº 2.547/2008 e os Projetos
de Lei nºs 2.923, 2.924 e 2.925/2008, respectivamente), do
Governador do Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação
de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.926 a 2.932/2008 -
Requerimentos nºs 3.087 a 3.099/2008 - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Cultura e de Turismo e do
Deputado Sávio Souza Cruz - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Delvito Alves, Célio Moreira, Sargento Rodrigues, Padre
João e Doutor Viana - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições - Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações - Requerimento do Deputado Almir Paraca;
deferimento; discurso do Deputado Almir Paraca - Inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente
- Encerramento - Ordem do Dia.

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

- Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin
Moura - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito
Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa
- João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo
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Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar
- Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 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, a Sra. 2ª-
Secretária, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- A Deputada Elisa Costa, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura

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

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a
seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 301/2008*
Belo Horizonte, 1º de dezembro de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, Projeto de lei anexo que cria o Fundo
de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais.

Por entendê-lo relevante e para melhor compreensão do conteúdo
do Projeto, faço anexar a Exposição de Motivos elaborada pelo
Secretário de Estado de Fazenda.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus Nobres Pares o expediente em anexo.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos
Em 27 de novembro de 2008.
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,



123
Inserido na política governamental de viabilizar acesso à moradia

aos servidores públicos estaduais, o Projeto de Lei ora apresentado a
essa egrégia Assembléia Legislativa cria o Fundo de Apoio
Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais, no âmbito da
Lei Complementar nº 91, de 2006, que objetiva a concessão de
financiamento para assistência à habitação aos segurados do Instituto
de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais -
IPSM.

A proposta de criação do Fundo demonstra mais uma vez o
compromisso deste Governo com a Segurança Pública em nosso
Estado e contempla perspectivas de significativos impactos na área
social, além de atender aos anseios de nossas prestimosas
Corporações Militares, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, no
sentido de garantir condições essenciais para o desempenho de sua
missão institucional.

O Fundo de Apoio Habitacional proporcionará aos militares e suas
famílias possibilidades concretas de residir em locais que minimizem
situações de riscos inerentes à sua atividade profissional, garantindo
melhores condições para o exercício das atividades ligadas à
segurança pública no Estado, o que representa importante ação
voltada ao interesse público.

O Fundo está consubstanciado por princípios que asseguram seu
funcionamento, garantindo às operações a serem realizadas
condições técnicas de fruição, controle e viabilidade econômico-
financeira. Desempenhará função de financiamento, com capacidade
operativa para atendimento de seus objetivos, respaldada no
envolvimento direito do Instituto de Previdência dos Servidores
Militares - IPSM -, nos papéis de gestor e agente executor, e do Banco
de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -, que desempenhará o
papel de agente financeiro do Fundo.

Em decorrência de estudos voltados ao levantamento da demanda
junto às Corporaçoes Militares e situação atuarial do IPSM, que
demonstrou resultados positivos, inclusive em estimativas futuras, o
Fundo terá seu patrimônio composto por recursos do Tesouro
Estadual, organizados a partir de modelagem especialmente
concebida e integrada com o compromisso do Governo voltado ao
equilíbrio das contas públicas, e, sobretudo, Senhor Presidente, com a
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garantia de manutenção dos fluxos financeiros destinados ao
pagamento de benefícios pelo IPSM, originados de recursos
ordinários.

Em 2008, contará com aporte inicial do Tesouro de cerca de R$476
milhões, provenientes do remanejamento de créditos orçamentários
consignados no orçamento vigente, o que confere urgência à presente
proposição. Ao longo dos exercícios seguintes, o programa poderá
contar com novos recursos do Tesouro, cujos montantes serão
definidos levando-se em conta o fluxo financeiro de retornos
originados das operações contratadas por meio do Fundo e o
atendimento de novas demandas, o que garantirá ao mesmo pleno
funcionamento e atendimento de seus objetivos.

Alguns requisitos operacionais devem ser ressaltados nesse
momento, a fim de demonstrar aos ilustres Deputados detalhes deste
Programa de Habitação e seu alcance social, o qual se vê ultimado
pelo Fundo. Cada família militar poderá se beneficiar do Fundo uma
única vez, sendo que os retornos dos financiamentos estarão
mantidos em seu patrimônio e ajudarão a viabilizar a continuidade das
operações e a adesão de outros beneficiários do Programa, durante o
prazo de sua vigência.

Enquanto mantiver a condição de segurado do IPSM, o militar
poderá contratar financiamento no âmbito do Fundo, exclusivamente
para aquisição de imóvel residencial, em condições financeiras muito
mais favoráveis que as praticadas no mercado imobiliário, com prazo
que poderá chegar a até 30 anos e prestações corrigidas por
encargos fortemente subsidiados, com correção pela TR e juros que
poderão ser de somente 2,5% ao ano. Tudo para facilitar e garantir a
operacionalização do programa de financiamento, que contará ainda
com facilidades para quitação das parcelas, que serão pagas por meio
de consignação em folha de pagamento.

Obedecendo aos requisitos da Lei Estadual de Consignações - Lei
nº 1.5025/04 - propomos também alterações à mesma, sugeridas
junto á presente Proposição de Lei, Senhor Presidente, para
possibilitar a efetivação pretendida se valendo de regras relacionadas
aos conceitos presentes nas consignações em folha de pagamento.

O débito do Estado junto ao IPSM, decorrente de contribuições
patronais para assistência e previdência sociais em atraso,
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acumulados desde 1995, é outro tema constante desta proposição de
lei que se objetiva debater e eliminar com o prestimoso apoio dessa
Casa Legislativa.

Desde o início de nossa administração, o saneamento das contas
públicas tem merecido nossos melhores esforços, e, uma vez
alcançadas condições fiscais necessárias, especialmente traduzidas
na capacidade do Tesouro Estadual de equacionar este enorme
passivo, demonstramos, Senhor Presidente, em momento de
relevante alcance social junto às forças militares do Estado, nossa
firme determinação de imprimir eficiência máxima na gestão e
aplicação dos recursos públicos.

A vultosa cifra alcançada por este débito e a conseqüente distorção
produzida nos controles requeridos pela Lei Complementar nº 101, de
2000 - LRF -, notadamente nos demonstrativos relacionados ao
confronto das disponibilidades de caixa com o endividamento estadual
de curto prazo, impõe a todos nós o encaminhamento de solução para
o caso, pois compromete os expressivos e positivos resultados que, a
partir de 2004, vêm ganhando força nas contas públicas estaduais.

A forma que apresentamos para o enfrentamento e equacionamento
de mais esta pendência financeira, a nosso ver, apresenta várias
virtudes, dentre as quais destacamos o fato de estar totalmente
alinhada com o resultado dos estudos atuariais realizados junto ao
IPSM e com o vigoroso plano de investimentos em curso no Estado.
Foi proposto modelo que visa assegurar, no longo prazo, maiores
fluxos de recursos financeiros ao Instituto em períodos nos quais os
riscos atuarias tendem a se intensificar.

Destacamos também que o modelo ora proposto não compromete a
capacidade do IPSM em honrar os benefícios previstos em lei para os
servidores militares; capacidade esta corroborada em estudos
atuariais realizados naquela autarquia, que evidencia, coforme
informado anteriormente, superávit atual e futuro para o plano de
benefícios do Instituto, o que nos leva a enfatizar, finalmente, Senor
Presidente, a necessidade de ressaltar a todos os interessados o
mérito desta iniciativa.

Respeitosamente,
Simão Cirineu Dias, Secretário de Estado de Fazenda.

PROJETO DE LEI Nº 2.921/2008
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Cria o Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de

Minas Gerais – FAHMEMG -, e dá outras providências.
Art. 1º - Fica criado o Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do

Estado de Minas Gerais - FAHMEMG -, com o objetivo de conceder
financiamentos para assistência à habitação.

§ 1º - O Fundo rege-se por esta lei, observado o disposto na Lei
Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006.

§ 2º - O prazo para contratação de financiamentos no âmbito do
Fundo será de doze anos contados da vigência desta lei, podendo ser
prorrogado por uma única vez, por quatro anos, por ato do Poder
Executivo, com base na avaliação de seu desempenho.

§ 3º - Com a extinção do Fundo, seu patrimônio, incluindo as
receitas decorrentes de seus direitos creditórios e as disponibilidades
de caixa remanescentes, reverterá ao Instituto de Previdência dos
Servidores Militares do Estado de Minas Gerais - IPSM.

Art. 2º - Poderão ser beneficiários de operações com recursos do
Fundo os segurados do IPSM, de que trata o art. 3º da Lei nº 10.366,
de 28 de dezembro de 1990, bem como seus pensionistas,
observados os requisitos estabelecidos nesta lei e no regulamento.

Parágrafo único - Os recursos do Fundo serão liberados a credor
indicado pelo beneficiário, com o qual se firme contrato para efeitos de
execução deste programa, entendendo-se por credor o alienante do
imóvel objeto de aquisição por parte do beneficiário.

Art. 3º - São recursos do Fundo:
I - os consignados no orçamento do Estado ou em créditos

adicionais;
II - retornos relativos ao principal e encargos de financiamentos

concedidos pelo Fundo;
III - recursos provenientes de operações de crédito interno e externo

de que o Estado seja mutuário, destinadas ao Fundo; e
IV - os provenientes de outras origens, conforme disposto nas Leis

Orçamentárias Anuais.
§ 1º - O Fundo transferirá ao Tesouro Estadual recursos para

pagamento integral ou parcial de serviço e amortização de dívidas
contraídas pelo Estado em operações de crédito interno e externo
destinadas ao Fundo, na forma e nas condições estabelecidas em
regulamento.
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§ 2º - O superávit financeiro do Fundo, apurado no término de cada

exercício, será mantido em seu patrimônio, ficando autorizada sua
utilização nos exercícios seguintes.

Art. 4º - O Fundo, de caráter rotativo e de natureza e
individualização contábeis, terá seus recursos aplicados
exclusivamente na modalidade de financiamentos reembolsáveis, sem
prejuízo do disposto no § 1º do art. 3º desta lei.

Art. 5º - São requisitos para a concessão de financiamentos com
recursos do Fundo, além de outros previstos em regulamento:

I - enquadramento da proposição de financiamento pelo Grupo
Coordenador;

II - conclusão favorável da análise do pedido de financiamento,
quanto à disponibilidade de margem consignável do proponente,
observando-se o limite máximo de comprometimento previsto em
regulamento;

III - estar o proponente em situação regular perante o IPSM, nos
termos da Lei nº 10.366, de 1990;

IV - ter o proponente no mínimo três anos de efetivo serviço;
V - ter o proponente no máximo setenta e cinco anos de idade na

data final do financiamento, quando o contrato deverá estar liquidado
e integralmente quitado;

VI - inexistência de concessão de financiamento anterior em favor do
proponente no âmbito do Fundo Habitacional;

VII - indicação de que o proponente é proprietário de outro imóvel; e
VIII - outros, a critério do Grupo Coordenador, por decisão unânime.
§ 1º - Para efeito de desconto previsto nesta lei, a soma mensal de

consignações facultativas e compulsórias, em folha de pagamento de
militar ou pensionista, poderá alcançar o limite de 70% (setenta por
cento) de sua remuneração ou proventos brutos, deduzidas as
vantagens variáveis.

§ 2º - Para os beneficiários do Fundo que sejam cônjuges, é
facultada a soma das margens consignáveis disponíveis, para
definição do valor a ser financiado, nos termos do regulamento.

Art. 6º - Os financiamentos com recursos do Fundo estão sujeitos às
seguintes condições gerais, além de outras estabelecidas em
regulamento:

I - prazo máximo de financiamento de 360 (trezentos e sessenta)
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meses;

II - reajuste mensal do saldo devedor por índice de preço ou taxa
financeira, nos termos do regulamento;

III - juros de até 10% a.a. (dez por cento ao ano), incidentes sobre o
saldo devedor reajustado, na forma do disposto no inciso II e pagos
juntamente com as prestações mensais de amortização;

IV - garantias reais ou fidejussórias a critério do agente financeiro;
V - remuneração do agente executor de 0,5% a.a. (meio por cento

ao ano), incluída na taxa de juros;
VI - remuneração do agente financeiro, de 1,5% a.a. (um e meio por

cento ao ano), incluída na taxa de juros;
VII - valor-limite do financiamento, nos termos do regulamento; e
VIII - constituição de reserva para quitação do saldo de

financiamento, proporcionalmente à composição de renda
estabelecida em contrato, no caso de morte ou invalidez permanente
do beneficiário, exceto caso de auto-extermínio, equivalente a 0,2%
a.a. (zero vírgula dois por cento ao ano), cobrada juntamente com as
parcelas de amortização, corrigidas nos termos dos incisos II e III.

§ 1º - A taxa de juros a que se refere o inciso III poderá ser reduzida
para até 2,5% a.a. (dois e meio por cento ao ano) enquanto o
beneficiário mantiver a condição de segurado ou pensionista do IPSM,
observados os demais critérios previstos no regulamento.

§ 2º - Se o beneficiário for proprietário de outro imóvel, a taxa de
juros a que se refere o inciso III, poderá ser reduzida para até 5% a.a.
(cinco por cento ao ano), enquanto mantiver a condição de segurado
ou pensionista do IPSM, observados os demais critérios previstos no
regulamento, não se aplicando, neste caso, a redução prevista no §
1º.

§ 3º - O contrato de financiamento será repactuado quando o
beneficiário perder a condição de segurado ou pensionista, nos
termos do regulamento, cabendo ao mesmo os ônus decorrentes da
formalização do instrumento contratual.

§ 4º - O montante destinado à constituição da reserva de que trata o
inciso VIII pertence ao patrimônio do Fundo e não será restituído ao
beneficiário.

Art. 7º - O regulamento do Fundo estabelecerá:
I - parâmetros operacionais e complementares relativos às
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condições gerais do art. 6º e aos requisitos estabelecidos no art. 5º;

II - outros requisitos e normas relativos aos processos de
enquadramento e de aprovação das solicitações de financiamento; e

III - sanções e penalidades para os casos de inadimplemento
financeiro e de irregularidades praticadas pelo beneficiário durante a
vigência do contrato de financiamento, sem prejuízo das sanções
civis, penais e administrativas aplicáveis.

Art. 8º - O Fundo terá como órgão gestor e agente executor o IPSM,
a quem compete:

I - representar judicial e extrajudicialmente o Fundo;
II - assumir direitos e obrigações em nome do Fundo, observado o

disposto no art. 9º desta lei;
III - elaborar a proposta orçamentária anual do Fundo, em conjunto

com o agente financeiro;
IV - providenciar a inclusão dos recursos de qualquer fonte no

orçamento do Fundo, em conjunto com o agente financeiro;
V - organizar cronograma financeiro de receita e despesa do Fundo,

em conjunto com o agente financeiro e acompanhar a sua execução;
VI - elaborar e encaminhar às autoridades competentes minutas de

atos normativos relacionados às operações do Fundo;
VII - apresentar ao Tribunal de Contas do Estado e a outros órgãos

de fiscalização competentes a prestação anual de contas do Fundo e
outros demonstrativos solicitados por estes órgãos;

VIII - prestar assistência e orientações aos beneficiários;
IX - definir as diretrizes de aplicação dos recursos, em conjunto com

o agente financeiro;
X - aplicar os recursos do Fundo na forma estabelecida no

cronograma financeiro, respeitadas as normas e procedimentos
definidos por esta lei, em conjunto com o agente financeiro;

XI - celebrar convênios ou contratos em nome do Fundo visando
desenvolver atividades vinculadas aos objetivos do Fundo, bem como
a agilizar a sua operacionalização, na forma estabelecida no
regulamento; e

XII - informar ao agente financeiro acerca da mudança da situação
do beneficiário perante o IPSM, para fins dos §§ 1º e 3º do art. 6º.

Parágrafo único - Os custos decorrentes de convênio ou contrato a
que se refere o inciso XI caberão integralmente ao Fundo, sem
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prejuízo do cronograma de liberação dos financiamentos aprovados,
na forma de ressarcimento ao IPSM pelos gastos incorridos ou na
forma de pagamento direto à entidade conveniada ou contratada,
conforme dispuser o regulamento.

Art. 9º - O agente financeiro do Fundo é o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -, que atuará como
mandatário do Estado para a contratação das operações com
recursos do Fundo, a quem compete, além das atribuições conjuntas
estabelecidas no art. 8º:

I - contratar as operações com recursos do Fundo, respeitada a
deliberação do Grupo Coordenador e as condições e valores
constantes do respectivo enquadramento;

II - aplicar sanções e penalidades previstas em regulamento para os
casos de inadimplemento ou de irregularidade nas operações com
recursos do Fundo;

III - efetuar, quando for o caso, a cobrança dos créditos concedidos
em todas as instâncias, com base em seus atos normativos próprios,
podendo, também, promover a inserção dos devedores inadimplentes
e seus coobrigados em órgão de restrição ao crédito e em cadastros
pertinentes;

IV - celebrar acordos com o fim de recebimento de valores devidos
ao Fundo, podendo transigir em relação às penalidades previstas em
regulamento;

V - promover a alienação de bens dados em pagamento e efetuar a
transferência dos valores obtidos para o patrimônio do Fundo;

VI - emitir relatórios para o órgão gestor e outros órgãos de
fiscalização competentes relativos à aplicação dos recursos do Fundo;

VII - repactuar os contratos de financiamento, nos casos em que o
beneficiário perca a condição de segurado ou pensionista do IPSM,
nos termos do regulamento;

VIII - informar aos órgãos competentes os valores a serem debitados
das folhas de pagamentos dos beneficiários, nos termos da lei, do
regulamento e do instrumento contratual firmado entre as partes; e

IX - celebrar convênios ou contratos em nome do Fundo visando
desenvolver atividades vinculadas aos seus objetivos, bem como para
agilizar a sua operacionalização, na forma estabelecida no
regulamento.
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§ 1º - O ordenador de despesas do Fundo é o representante do

BDMG, que pode delegar a atribuição.
§ 2º - Os custos decorrentes de convênio ou contrato a que se refere

o inciso IX caberão integralmente ao Fundo, sem prejuízo do
cronograma de liberação dos financiamentos aprovados, na forma de
ressarcimento ao BDMG pelos gastos incorridos ou na forma de
pagamento direto à entidade conveniada ou contratada, conforme
dispuser o regulamento.

Art. 10 - Cabe à Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais -
SEF - a supervisão financeira do órgão gestor e do agente financeiro,
no que se refere à elaboração da proposta orçamentária e do
cronograma financeiro da receita e da despesa do Fundo.

Art. 11 - Integram o Grupo Coordenador do Fundo:
I - um representante do IPSM;
II - um representante do BDMG;
III - um representante da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG;
IV - um representante do Corpo de Bombeiros Militar de Minas

Gerais - CBMMG;
V - um representante da SEF; e
VI - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão - SEPLAG.
§ 1º - O Grupo Coordenador será presidido pelo representante do

IPSM, a quem caberá a decisão em caso de empate nas deliberações.
§ 2º - O Grupo Coordenador reunir-se-á, ordinariamente, uma vez

por ano e, extraordinariamente, por convocação do órgão gestor do
Fundo ou por decisão da maioria de seus membros.

§ 3º - Os membros do Grupo Coordenador informarão ao órgão
gestor seus representantes, titulares e suplentes.

Art. 12 - O Grupo Coordenador do Fundo tem as seguintes
atribuições e competências:

I - receber, analisar, enquadrar e deliberar sobre os financiamentos
a serem concedidos com recursos do Fundo;

II - encaminhar ao agente financeiro os processos aprovados, com
as respectivas condições e valores de enquadramento;

III - deliberar sobre a política geral de aplicação dos recursos do
Fundo;

IV - deliberar e aprovar, por maioria simples, os atos normativos do
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Fundo;

V - acompanhar a execução orçamentária e financeira do Fundo;
VI - propor ao órgão gestor, agente executor e agente financeiro a

readequação ou extinção do Fundo;
VII - propor ou alterar critérios para enquadramento de solicitações

de financiamento ao Fundo e sobre formas de custeio de assistência à
habitação de que trata o art. 1º;

VIII - deliberar, por unanimidade, acerca de outros requisitos para a
concessão de financiamentos com recursos do Fundo;

IX - dirimir dúvidas e casos omissos referentes à aplicação de
dispositivos legais pertinentes e sobre aspectos operacionais do
Fundo, nos limites da lei; e

X - elaborar e aprovar o seu regimento interno.
Art. 13 - Os demonstrativos financeiros do Fundo obedecerão ao

disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e aos
demais atos normativos aplicáveis.

Art. 14 - O art. 4º da Lei nº 10.366, de 28 de dezembro de 1990,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - O custeio dos benefícios e serviços previstos nesta Lei será
mantido através de contribuições dos segurados e do Estado, fixadas
em percentual do estipêndio de contribuição, observado o disposto
nos §§ 6º e 7º do art. 24 da Constituição do Estado.

§ 1º - A contribuição a que se refere o “caput” é fixada:
I - para o segurado, em 8% (oito por cento);
II - para o Estado, no valor que, respeitado o plano atuarial do

Instituto, for fixado, a partir de 1º de abril de 1991, pelo Poder
Executivo, observado o mínimo de 20% (vinte por cento).

§ 2º - Os valores percentuais indicados no § 1º serão revistos
sempre que se alterar o Plano Atuarial.”.

(...)
Art. 15 - O art. 4º da Lei nº 15.025, de 2004, fica acrescido do

seguinte inciso XI:
“Art. 4º - (...)
XI - o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG, quando

agir como mandatário do Estado de Minas Gerais.”.
(...)
Art. 16 - Os saldos em aberto existentes no Grupo de Contas
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Contábeis relacionadas ao Passivo Circulante da PMMG e do
CBMMG, representativos de Obrigações Liquidadas a Pagar inscritas
até 30 de setembro de 2008, em nome do IPSM, referentes a
contribuições patronais para assistência e previdência sociais, terão
suas baixas promovidas pelo Tesouro Estadual, observados os
procedimentos definidos nos §§ seguintes e no regulamento.

§ 1º - A Auditoria-Geral do Estado - AUGE, no prazo de 60
(sessenta) dias contados a partir da data de publicação desta lei,
promoverá a certificação dos saldos referidos no “caput” deste artigo.

§ 2º - A baixa dos saldos a ser promovida pelo Tesouro Estadual,
observado o disposto no § 1º, cujo montante apurado junto ao
Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI - MG, posição
em 30 de setembro de 2008, é de R$1.236.872.054,50 (um bilhão,
duzentos e trinta e seis milhões, oitocentos e setenta e dois mil,
cinqüenta e quatro reais e cinqüenta centavos), será efetivada com
observância dos seguintes critérios:

I - R$760.345.182,33 (setecentos e sessenta milhões, trezentos e
quarenta e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e trinta e três
centavos) serão pagos pelo Tesouro Estadual ao IPSM em 360
(trezentas e sessenta) parcelas, sucessivas e mensais, acrescidas de
juros de 6% (seis por cento) ao ano, com vencimento no último dia útil
de cada mês, devendo a primeira parcela ser paga no mês de janeiro
de 2010; e

II - R$476.526.872,17 (quatrocentos e setenta e seis milhões,
quinhentos e vinte e seis mil, oitocentos e setenta e dois reais e
dezessete centavos) serão destinados à formação do patrimônio do
Fundo, a que se refere esta lei.

§ 3º - A baixa dos saldos de que trata o § 2º está condicionada à
demonstração atuarial de que o IPSM detém recursos suficientes para
a solvência de todos os seus compromissos previdenciários,
independentemente dos valores cuja baixa será procedida.

§ 4º - Para os fins previstos no inciso II do § 2º, fica o Poder
Executivo autorizado a abrir crédito especial ao orçamento corrente e
a remanejar, a favor do Fundo criado por esta lei, os saldos de crédito
consignados junto a PMMG e ao CBMMG, destinados ao pagamento
das parcelas patronais devidas ao IPSM;

§ 5º - O órgão gestor do Fundo, no exercício de 2008, poderá
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proceder ao empenho da despesa, em nome do agente financeiro do
Fundo, dos valores estimados para os financiamentos a serem
concedidos no âmbito do FAHMEMG , limitado ao valor previsto no
inciso II do § 2º.

§ 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no orçamento de
2009 os recursos necessários a garantir a operação do programa
constante do Fundo criado por esta lei.

Art. 17 - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 302/2008

A Mensagem nº 302/2008 e o Projeto de Lei nº 2.922/2008 foram
publicados na edição anterior.

MENSAGEM Nº 303/2008
A Mensagem nº 303/2008 e as emendas ao Projeto de Lei nº

2.547/2008 foram publicadas na edição anterior.
MENSAGEM Nº 304/2008

A Mensagem nº 304/2008 e o Projeto de Lei nº 2.923/2008 foram
publicados na edição anterior.

MENSAGEM Nº 305/2008
A Mensagem nº 305/2008 e o Projeto de Lei nº 2.924/2008 foram

publicados na edição anterior.
MENSAGEM Nº 306/2008

A Mensagem nº 306/2008 e o Projeto de Lei nº 2.925/2008 foram
publicados 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 2.926/2008
Altera o art. 15 da Lei nº 12.729, de 30 de dezembro de 1997.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 15 da Lei nº 12.729, de 30 de dezembro de 1997,

passa a ter a seguinte redação:
“Art. 15 - A Fazenda Estadual não promoverá execução fiscal

enquanto o crédito tributário de cada contribuinte inscrito em dívida
ativa não atingir o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada
Justificação: O projeto ora apresentado pretende modificar o art. 15

da Lei nº 12.729, de 1997, uma vez que o valor da execução se
encontra defasado. O custo da execução para o Estado supera em
muito esse valor. O objetivo é dar mais agilidade ao trabalho da
Justiça no andamento das execuções de grande monta, tomando
como exemplo a Fazenda Nacional, que não promove execução fiscal
quando o valor é abaixo de R$10.000,00.

Contamos com o apoio dos nobres pares, a fim de contribuirmos
para o aperfeiçoamento da matéria.

- 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 2.927/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Defesa dos Direitos

Humanos e da Cidadania – ADDHC –, com sede no Município de Juiz
de Fora.

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

dos Direitos Humanos e da Cidadania – ADDHC –, com sede no
Município de Juiz de Fora.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada
Justificação: A ADDHC é uma entidade sem fins lucrativos, fundada

em outubro de 2007, devidamente registrada no Cartório de Registro
de Títulos e Documentos de Juiz de Fora, sob o nº 5.659, às fls 163, v,
do Livro A7, que tem como objetivo principal defender os direitos da
criança, do adolescente, do idoso e dos portadores de necessidades
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especiais.

A referida associação funciona há mais de um ano e sua diretoria é
composta por pessoas idôneas e não remuneradas.

Solicito, portanto, dos nobres pares, a aprovação deste projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.928/2008
Declara de utilidade pública a Sociedade Amor a Vida - Sovida -,

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

- Sovida -, com sede no Município de Pará de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de novembro de 2008.
Antônio Júlio
Justificação: A Sociedade Amor a Vida - Sovida -, com sede no

Município de Pará de Minas, tem por finalidade precípua o
desenvolvimento de ações que visem à recuperação da mulher
dependente de substâncias nocivas à saúde.

A entidade não tem fins lucrativos, está devidamente registrada no
Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Pará de Minas e
em funcionamento desde 23/5/2003. Sua diretoria é composta de
pessoas idôneas, que desenvolvem suas atividades gratuitamente.

Por atender aos requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe
sobre a concessão do título de utilidade pública estadual, solicito
apoio dos pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.929/2008
Declara de utilidade pública a Associação Agropecuária de

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

Agropecuária de Liberdade e Região, com sede no Município de
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Liberdade.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação Agropecuária de Liberdade e Região,

com sede no Município de Liberdade, em pleno e regular
funcionamento desde 14/5/2007, é associação civil de fins não
econômicos, com personalidade jurídica própria.

A entidade tem por objetivo principal a prestação de serviços que
contribuam para o fomento e a racionalização das explorações
agropecuárias e não agropecuárias, com vistas a melhorar as
condições de vida de seus associados e o convívio entre eles.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à Associação melhores
condições para o desenvolvimento das suas atividades assistenciais,
tendo-se em vista que atende os requisitos constantes na Lei n°
12.972, de 27/7/98.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de nossos nobres pares à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.930/2008
Declara de utilidade pública estadual a Associação dos

Desempregados do Município de Betim - ADMB -, com sede no
Município de Betim.

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

Desempregados do Município de Betim - ADMB -, com sede no
Município de Betim.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2008.
Ivair Nogueira
Justificação: A Associação dos Desempregados do Município de

Betim - ADMB -, com sede no Município de Betim, é entidade civil sem
fins lucrativos, legalmente constituída, cuja finalidade é fazer o
cadastramento dos desempregados moradores no Município de
Betim, por categoria; promover a integração dos seus associados e
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assistidos no mercado de trabalho, oferecendo-lhes cursos e oficinas,
em parceria com empresas, para capacitação de mão-de-obra; lutar
junto aos órgãos públicos pela concessão do passe-desemprego. A
Associação presta também serviços sociais, culturais, esportivos e
jurídicos.

Conforme documentação apresentada, entendemos que a 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 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 2.931/2008
Declara de utilidade pública o Grupo Alegria de Viver, com sede no

Município de Nova Resende.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Alegria de Viver,

com sede no Município de Nova Resende.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2008.
Zé Maia
Justificação: O Grupo Alegria de Viver, com sede no Município de

Nova Resende, tem como finalidade precípua amparar as pessoas da
terceira idade, contribuindo para que se sintam úteis dentro da
comunidade, para que sejam consideradas e respeitadas por sua
experiência e para que mantenham sua alegria de viver. Dessa forma,
promove a melhoria de sua qualidade de vida.

A entidade se dedica, ainda, ao aprimoramento físico, mental e
sociocultural das pessoas que assiste, além de organizar seu
congraçamento e incentivar sua participação em atividades
ocupacionais e de lazer.

Diante do exposto, esperamos a anuência dos nobres Deputados a
este projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.932/2008
Acrescenta dispositivo à Lei nº 17.347, de 16 de janeiro de 2008,

que dispõe sobre 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 17.347, 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 estruturadores 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
vigência desta lei.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 2 de dezembro de 2008.
Comissão de Participação Popular
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

REQUERIMENTOS
Nº 3.087/2008, do Deputado Agostinho Patrús Filho, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Itanhandu pelo fato de esse Município figurar como o 4º melhor do
Estado no controle da pobreza, em índice elaborado pelo Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome e pelo Instituto de
Pesquisa Econômica - Ipea. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 3.088/2008, do Deputado Weliton Prado, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Chefe do Departamento de Trânsito de Minas Gerais -
Detran-MG - providências para que o serviço de impressão de
Carteiras Nacionais de Habilitação volte a ser realizado em
Uberlândia. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 3.089/2008, do Deputado Agostinho Patrús Filho, em que solicita
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seja formulado voto de congratulações com o Sr. Alceu José Torres
Marques, que assumirá o cargo de Procurador-Geral de Justiça. (- À
Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.090/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Gustavo Pessoa
Arrais por seu trabalho à frente da Secretaria de Turismo de
Camanducaia, em especial na estância climática de Monte Verde. (- À
Comissão de Turismo.)

Nº 3.091/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Cruzília pelo fato de esse Município ter recebido o Prêmio Josué de
Castro de Práticas Inovadoras. (- À Comissão de Assuntos
Municipais.)

Nº 3.092/2008, do Deputado Elmiro Nascimento, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Kátia Abreu, Senadora,
por sua eleição à Presidência da Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil - CNA - e por seu discurso na solenidade de posse
da diretoria da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de
Minas Gerais - Faemg. (- À Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 3.093/2008, do Deputado Hely Tarqüínio, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Fundação Educacional de
Patos de Minas - Fepam - por seus 40 anos de fundação. (- À
Comissão de Educação.)

Nº 3.094/2008, da Comissão de Meio Ambiente, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Secretário de Meio Ambiente informações sobre
a situação dos produtores rurais cujas propriedades margeiam o Rio
Doce, em seu trecho de vazão reduzida, próximo à Usina Hidrelétrica
Eliezer Batista, no Município de Aimorés, em face de denúncia
formulada pelo Sr. Edward Lanusse Patrício Vasconcelos. (- À Mesa
da Assembléia.)

Nº 3.095/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso ao Conselho Municipal de
Meio Ambiente - Comam - por sua decisão de que a empresa Serquip
deverá mudar de sede em prazo determinado. (- À Comissão de Meio
Ambiente.)

Nº 3.096/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Juiz da Infância e da Juventude da Comarca de
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Juiz de Fora informações sobre o funcionamento do Centro
Socioeducativo desse Município e a rebelião nele ocorrida.

Nº 3.097/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Promotor de Justiça da Infância e da Juventude
da Comarca de Juiz de Fora informações sobre o funcionamento do
Centro Socioeducativo desse Município e a rebelião nele ocorrida. (-
Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Nº 3.098/2008, da Comissão de Saúde, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Governador e ao Vice-Governador do Estado
providências com vistas à reforma e ampliação do Hospital
Universitário Clemente Faria, em Montes Claros.

Nº 3.099/2008, da Comissão de Saúde, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Governador do Estado e às Secretarias de Saúde, de
Fazenda e de Ciência e Tecnologia providências com vistas à
destinação de recursos do Orçamento do Estado para a Faculdade de
Medicina da Universidade Federal de São João del-Rei, no câmpus de
Divinópolis.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Cultura e de Turismo e do Deputado Sávio Souza Cruz.
Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Delvito Alves.
O Deputado Delvito Alves - Sr. Presidente, senhores membros da

Mesa, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, servidores da Casa, no dia
6/12/2007, com o apoio de 37 colegas, apresentamos a esta Casa a
Proposta de Emenda à Constituição nº 38/2007, que dá nova redação
e acrescenta alguns dispositivos à Constituição do Estado.

O objetivo principal dessa proposição é a criação de uma Polícia
Militar ambiental, corporação que será dotada de estrutura e estatutos
próprios, direcionada única e exclusivamente às questões ambientais.
A instituição de órgão dotado de autonomia administrativa e funcional
constitui, segundo entendemos, passo fundamental para que o Estado
assegure o direito constitucional a um meio ambiente equilibrado. De
fato, não podemos esquecer que a Constituição do Estado de Minas
Gerais estabelece os deveres do Estado no que se refere à defesa do
equilíbrio ambiental, determinando as atribuições do poder público
com vistas a dar efetividade ao direito de todos a um meio ambiente
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ecologicamente equilibrado, na linha do que estabelece a própria
Constituição Federal.

Estamos convencidos de que um dos instrumentos para o
cumprimento dessas atribuições é uma força policial com feição
própria e treinamento específico para prevenir, pelo trabalho
educativo, pelo policiamento ostensivo e, quando necessário, pela
repressão, os delitos contra o patrimônio ambiental.

Sabemos que a questão é complexa e envolve a reestruturação da
PMMG, justamente porque faz nascer uma nova força policial
autônoma, tal qual o Corpo de Bombeiros Militar. No entanto, a
eficiência e a eficácia no exercício do poder de polícia relativamente
ao meio ambiente seriam indiscutivelmente potencializados se o
Estado organizasse uma instituição especificamente voltada para o
seu exercício, sobretudo em um momento de nossa história em que a
questão ambiental avulta como uma das mais relevantes para a
sociedade moderna.

É preciso registrar, com toda a clareza, que a idéia que abraçamos,
já acalentada nesta Casa em legislaturas anteriores, não tem como
premissa a ineficácia da PMMG no que se refere à defesa do meio
ambiente. Longe disso. Tenho absoluta convicção de que a PMMG
cumpre extraordinário e relevante papel nessa área, de forma
eficiente. Entretanto, ao especializarmos uma área de atuação da
Polícia Militar, os ganhos serão indiscutíveis, pois contaremos com um
órgão cuja missão institucional será justamente a proteção ambiental
de modo específico, sem dispersar recursos humanos e materiais.

Como toda nova idéia, a criação da Polícia Militar ambiental
encontra resistência natural, sobretudo no meio das próprias
instituições governamentais; contudo, a Assembléia de Minas Gerais,
ao trazer o assunto à tona, demonstra que está, mais uma vez, na
vanguarda da agenda nacional porque cogita justamente a instituição
de um organismo de fiscalização ambiental autônomo. Tanto estamos
na vanguarda dessa discussão, que no dia de ontem, ao anunciar o
novo plano para reduzir o desmatamento no Brasil, o Presidente da
República afirmou que é necessário reforçar a fiscalização ambiental
no País. Disse o Presidente que ele, juntamente com o Ministro do
Meio Ambiente, estão discutindo com o Ministro da Justiça a
possibilidade de se criar uma polícia nacional para cuidar da questão
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ambiental ou uma polícia florestal. Essa proposta é semelhante à que
já está sendo discutida na Assembléia de Minas Gerais e parece a
mais adequada para que a fiscalização do meio ambiente ganhe nova
dimensão no Estado e no País. E, embora estejamos próximos do
encerramento desta sessão legislativa, a questão certamente
continuará na agenda e será examinada, tenho certeza, numa outra
perspectiva, considerando o pronunciamento do Presidente da
República, porque, longe das questões meramente jurídicas ou
constitucionais, precisamos agir com inteligência, e concentrando
nossos esforços, para garantir às presentes e às futuras gerações um
meio ambiente equilibrado. Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado. Estou
ouvindo atentamente V. Exa., Deputado Delvito Alves, a quem
parabenizo por trazer assunto tão importante ao Plenário desta
Assembléia. V. Exa., autor dessa proposta, sem dúvida alguma muito
se esforçou na busca de ações importantes, dentro do ordenamento
jurídico constitucional, tanto junto à nossa comissão como junto aos
nossos pares e ao governo. V. Exa., desde o primeiro momento,
estava certo. As palavras de nosso Presidente da República ditas
ontem vêm ao encontro do pensamento de V. Exa., com vistas a se
discutirem em Minas, com base em nosso ordenamento jurídico e na
Constituição, ações para o meio ambiente. Sabemos perfeitamente
quanto é importante debater o meio ambiente, considerando-se os
recursos existentes, a produção e tantas ações degradantes
praticadas, para que o Estado e a Federação encontrem equilíbrio
ecológico e ambiental.

Parabenizo-o pela feliz iniciativa de sua proposição, apresentada há
um ano. V. Exa., com muita paciência, vem aguardando a discussão e
a aprovação da Casa dessa matéria pertinente, oportuna e de grande
interesse para o povo mineiro. Agora, como V. Exa. acaba de dizer, o
próprio governo federal manifestou desejo idêntico ao de V. Exa.

Sua iniciativa é louvável. Temos, caríssimo Deputado Delvito Alves,
grande companheiro da nossa Comissão de Justiça, de reiniciar esse
debate. Contamos com as ações do governo federal. Poderemos
discutir, de forma mais fundamentada, sua proposta, ratificada pela
proposta do governo federal. A lucidez de V. Exa. hoje se vê apoiada
não só por seus pares, mas também por parecer favorável para que o
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Plenário se sensibilize e vote essa proposta tão bem lembrada por V.
Exa. Estamos no caminho certo. Faremos, no início do próximo ano,
um grande debate. Vale a pena discutirmos as questões do meio
ambiente. Parabéns.

O Deputado Delvito Alves - Deputado Dalmo Ribeiro Silva, sabe
bem V. Exa. da complexidade dessa matéria que ora trazemos para
discussão nesta Casa. Já avançamos muito e, principalmente após o
forte pronunciamento do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da
Silva, ontem, no Jornal Nacional, poderemos avançar mais ainda ao
abrirmos discussão nesta Casa. Tenho a certeza de que nossos
colegas ficarão mais sensibilizados para discutirmos a matéria com os
órgãos governamentais e setores ambientais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Célio Moreira.
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, senhoras e senhores que nos acompanham pela TV
Assembléia, 1ª de dezembro é o Dia Mundial de Combate à Aids,
esse mal do século responsável por milhares de mortes diariamente
em todo o mundo, e que tem ainda como face mais cruel o
preconceito. Cerca de 25 milhões de vidas ceifadas pela doença em
todo o mundo nas duas últimas décadas.

Os dados do “Boletim Epidemiológico Aids/DST/2008” mostram que,
de 1980 a junho de 2008, foram registrados 506.499 casos de Aids no
Brasil. Durante esses anos, 205.409 mortes ocorreram em
decorrência da doença.

Outra pesquisa indica que, de 1980 a 2007, foram declarados 2.509
óbitos por Aids no Brasil. Na divisão por sexo, 73,4% se concentra
entre os homens, 150.709 óbitos acumulados, e 26,6% entre as
mulheres.

Considerando o período de 2000 a 2006, o coeficiente de
mortalidade é estável, apresentando aumento entre as mulheres de
3,7 óbitos por Aids por 100 mil habitantes, em 2000, para 4 em 2006,
e diminui entre os homens de 9 em 2000 para 8,1 em 2006.

A epidemia no País é considerada estável. A média de casos anual
entre 2000 e 2006 é de 35.384. Em relação ao HIV, a estimativa é que
existam 630 mil pessoas infectadas. Do acumulado, a Região Sudeste
é a que tem o maior percentual de notificações: 60,4%, ou seja
305.725 casos. O Sul concentra 18,9%, 95.552 casos; o Nordeste,
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11,5%, 58.348; o Centro-Oeste, 5,7%, 28.719; e o Norte, 3,6%, 18.155
casos.

A doença adquire contornos diferentes a cada época. Hoje, por
exemplo, marcando uma incidência cada vez maior entre os maiores
de 50 anos, situação que preocupa o governo e as instituições
voltadas para o trabalho de prevenção e apoio aos infectados por HIV.
O índice de infectados nessa faixa, segundo levantamento do próprio
governo, saltou de 7,5 por grupo de 100 mil habitantes, em 2000, para
15,7 em 2006. A análise da série histórica da epidemia mostra que a
taxa de incidência entre pessoas acima de 50 anos dobrou de 1996 a
2006. A maioria dos casos de Aids, porém, mantém-se ainda na faixa
etária de 25 a 49 anos.

Em face dessa realidade, o Programa Nacional de DST-Aids lançou,
neste 1º de dezembro, campanha direcionada a essa população com
o “slogan” “Sexo não tem idade, proteção também não”, objetivando
despertar nos adultos e nos idosos a importância do uso do
preservativos nas relações sexuais.

Continuam contribuindo para a maior vulnerabilidade das mulheres
fatores como desigualdade nas relações de poder; maior dificuldade
de negociação das mulheres quanto ao uso de preservativo; violência
doméstica e sexual; discriminação e preconceito relacionados com
raça, etnia e orientação sexual, além da falta de percepção das
mulheres sobre o risco de se infectar pelo HIV.

A forma de transmissão predominante é por via heterossexual, tanto
no sexo feminino, 90,4% dos casos, quanto no masculino, 29,7% dos
casos. Entre os homens, a segunda principal forma de transmissão é
o homossexualismo, 20,7% dos casos, seguido de usuários de drogas
injetáveis, 19%. Nas mulheres, a segunda forma de transmissão se
deve ao uso de drogas injetáveis, com 8,5% dos casos.

Hoje, menos pessoas morrem de Aids no mundo, porque mais
pacientes estão recebendo remédios contra o vírus HIV. Graças a
Deus, a epidemia global de Aids foi estabilizada, após ter um surto na
década de 90. Mas a agência para a Aids da Organização das Nações
Unidas - ONU - alerta, em seu relatório anual, que os governos
precisarão destinar milhões de dólares, nas próximas décadas, para o
tratamento dos pacientes que vivem mais tempo em virtude do
tratamento com remédios anti-retrovirais.
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O relatório estima que 33 milhões de pessoas sofriam com a aids

em 2007. A África subsaariana permanece como o centro da
epidemia, com 67% de todos as pessoas infectadas pelo vírus HIV e
responsável por 72% dos óbitos causados pela doença.

Fora da África subsaariana, a Aids tem afetado mais usuários de
drogas injetáveis, homossexuais masculinos e profissionais do sexo.
Funcionários estimam que 2 milhões de pessoas morreram, no ano
passado, por causa da Aids, menos que 2.200.000 mortes estimadas
em 2005.

No meio desse quadro dramático, a boa notícia é que o número de
pessoas que tomam medicamentos para combater a Aids saltou em
10 vezes, nos últimos seis anos, ou seja, passou de 30 mil para 3
milhões de pessoas em 2007. No entanto, milhões de pessoas
atingidas pela doença ainda não têm acesso aos remédios e aquelas
que têm precisam continuar recebendo os caros medicamentos anti-
retrovirais para continuarem vivas.

Segundo a ONU, a epidemia encontra-se estável na América Latina,
onde 1.700.000 pessoas sofrem com a doença; a maioria está no
Brasil e no México. Mesmo assim, em 2007, foram registrados, na
região, 140 mil novos casos de infecções e 63 mil pessoas morreram
em conseqüência da doença provocada pela síndrome. O Brasil
mantém-se como o País latino-americano com o maior número de
pessoas com HIV - 730 mil, seguido pelo México, que tem 200 mil. A
Colômbia ocupa o 3º lugar, com 170 mil pessoas infectadas, e a
Argentina o 4º lugar, com 120 mil.

A agência da ONU elogiou o Brasil e destacou que, embora o País
tenha um terço de todas as pessoas infectadas com o HIV, na região,
a nação sul-americana colocou em marcha um enfoque que garante,
ao mesmo tempo, o acesso à prevenção e o tratamento, o que ajudou
a manter estável a epidemia.

Em Minas Gerais, Belo Horizonte lidera em número de infectados,
seguida por Juiz de Fora e Uberlândia. Uma recente pesquisa do
“Correio de Uberlândia” mostra que 58% das mulheres não exigem do
parceiro ou não costumam usar método anticoncepcional. Outro dado
da pesquisa é que a conscientização das mulheres também não
depende da idade e que o rigor em relação às formas de praticar sexo
seguro é menor nas mulheres com mais idade. Na faixa dos 30 aos 39
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anos, por exemplo, 63,3% das consultadas disseram que não usam
nenhum tipo de método contraceptivo, ou seja, não exigem dos
parceiros o uso da camisinha. Dos 40 aos 49 anos, o percentual sobe
para 72,2%; e dos 50 aos 59 anos, o índice chega a 85%. Entre as
mulheres com mais de 60 anos, todas responderam que não tomam
nenhuma medida preventiva contra as DSTs.

Em outra pesquisa, todos os entrevistados com mais de 60 anos
assumiram não ter o hábito de usar camisinha. Entre os 50 e 59 anos,
mais da metade - 61,5% - também declara dispensar o preservativo,
enquanto entre os mais jovens uma média de 77% garantem ser
adeptos do método.

A despeito da permanência de um quadro tão preocupante, um
acontecimento positivo para o Estado é a inauguração, na sexta-feira,
dia 15, da Casa de Apoio Nossa Senhora da Conceição, localizada na
Rua Além Paraíba, no Bairro Lagoinha, onde funcionava a antiga
Casa de Saúde Nossa Senhora da Conceição. Por três décadas, a
instituição, gerida pela Arquidiocese de Belo Horizonte, acolheu
pessoas terminais com Aids e câncer. Ela foi fechada e agora reabre
com nova proposta, depois de passar por uma grande reforma e
readaptação. O local voltará a dar abrigo a pacientes de Aids, mas em
caráter temporário, com disponibilidade de 30 leitos, metade para
homens e metade para mulheres.

A reativação da casa foi possível mediante celebração de convênio
no valor de R$750.000,00 entre o governo do Estado, pela Secretaria
de Saúde, e a Arquidiocese de Belo Horizonte, convênio que tive a
honra de intermediar. Esses recursos foram usados na reforma do
prédio e sua adequação, além de compra de equipamentos e de
material de uso permanente. O retorno das atividades da casa reflete
a responsabilidade e a preocupação cristã da nossa arquidiocese,
que, por meio da DST-Aids, volta a ocupar-se do abrigo e do apoio
aos nossos irmãos em tratamento que não têm onde ficar. Essas
pessoas ficavam nas ruas, sem nenhuma condição de se tratar. Lá,
receberão orientação para dar seqüência ao tratamento e acolhida
temporária no período entre a alta hospitalar e sua ressocialização.

No imóvel vai funcionar ainda escritório da Fazenda Renascer, que
atua na recuperação de dependentes químicos. O acolhimento a
pacientes de Aids é somente uma das ações do Núcleo de Apoio à
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Saúde e Meio Ambiente, que agrega 11 pastorais, sob coordenação
do Vicariato Episcopal para Ação Social da Arquidiocese de Belo
Horizonte.

Por ocasião da assinatura do convênio, o então Secretário de Saúde
sinalizou com a possibilidade de o governo ampliar a ajuda à
instituição. Também na oportunidade, D. Walmor de Oliveira Azevedo
pediu urgência nas obras, para que funcionasse antes do Natal, e
frisou que a prioridade é atender os mais carentes, os que deixam os
hospitais públicos, mas permanecem fragilizados e sem condições de
dar seqüência ao tratamento.

Encerrando, Sr. Presidente, é preciso não perder de vista, senhoras
e senhores, o drama familiar e pessoal que envolve o soropositivo no
mundo inteiro, principalmente daqueles que estão próximos,
orientando-os e alertando-os para a necessidade de se protegerem da
transmissão do HIV. Uma vez infectadas, a vida para essas pessoas,
mesmo medicadas, jamais será a mesma. Não há espaços para
remediar o mal feito. Portanto, é preciso prevenir, é preciso conter o
impulso da sexualidade quando não se está preparado para o ato com
segurança.

É fundamental que as mulheres não se deixem convencer por
aqueles que não querem usar o preservativo. Faz-se necessário
também que os homens de meia-idade não coloquem a vaidade de
sua sexualidade e auto-afirmação de macho acima dos riscos de uma
contaminação pelo vírus.

Os números e as mudanças de perfil dessa epidemia, que cresce
em todo o mundo, são preocupantes. Desde o surgimento do vírus, na
década de 80, até agosto de 2006, foram notificados cerca 23.092
casos da doença neste Estado, onde se registra uma rápida e
crescente interiorização do vírus, a despeito das ações adotadas
pelas autoridades de saúde estaduais. Em 2004, tínhamos 586
Municípios com registros de HIV, e hoje o vírus já se faz presente em
626 Municípios.

A CNBB dá seu exemplo de solidariedade e preocupação social com
os rumos da Aids, mas seu discurso teológico deve estar em sintonia
com os avanços na discussão, tomando em consideração as
descobertas em outras áreas do saber e buscando parcerias, como os
convênios de cooperação assinados pelo governo, pela iniciativa
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privada, por igrejas e ONGs.

Para encerrar, Sr. Presidente, o nosso foco, como cristãos, não
pode estar centrado somente em nosso terreiro, limitando nossa
preocupação com a realidade brasileira. O mundo sofre com a Aids,
que atinge principalmente os países mais pobres, e o Brasil reúne
amplas condições de socorrê-los. Transcorridos mais de 20 anos da
aparição dos primeiros casos da Aids, a intolerância social, a
discriminação e estigmatização das pessoas afetadas pela epidemia
se manifestam ainda com intensidade comparável ao poder destrutivo
do vírus em todo o mundo.

Em Minas, o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde -
tenho certeza da preocupação que V. Exa., como médico, tem com o
assunto - revela uma aceleração preocupante do crescimento da Aids
no interior: de 1982 a 1989, eram 88 Municípios com registro do HIV;
em 2006 o vírus já se fazia presente em 626 Municípios. Os 15
maiores Municípios com maior número de infectados por HIV,
incluindo adultos e crianças, notificados entre 1982 e agosto de 2006
representam 76% do total registrado no Estado. A Capital lidera o
triste “ranking” com um total de 8.882 casos registrados, sendo 1.694
mulheres e 4.995 homens. Em seguida vem Juiz de Fora, com um
total de 1.893 casos, atingindo 536 mulheres e 1.314 homens. Em
terceiro lugar vem Uberlândia, com o registro de 1.289 casos, destes
403 do sexo feminino e 863 do sexo masculino. Contagem aparece
em quarto lugar, com um total de 1.075 infectados, sendo 306 do sexo
feminino e 769 do masculino. Em seguida vem Uberaba, com um total
de 1.036 casos.

Presidente, encerrarei, mas considero interessante informar esses
dados aos nossos telespectadores e aos nobres Deputados e
Deputadas, que não sei se têm o levantamento do total dos casos de
Aids por Município. É preciso prevenir. A Aids está aí, não tem cor,
não tem idade, não tem poder aquisitivo. Portanto, a prevenção é o
melhor caminho. Obrigado, Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Sargento Rodrigues.
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e

Srs. Deputados, é com muita alegria que ocupo a tribuna desta Casa
na tarde do dia 2 de dezembro para comunicar o envio da Mensagem
nº 319 pelo Exmo. Sr. Governador Aécio Neves, que contém o
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seguinte teor: “Sr. Presidente da Assembléia Legislativa, encaminho a
V. Exa., para exame e deliberação dessa egrégia Assembléia
Legislativa, projeto de lei anexo que cria o Fundo de Apoio
Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais”.

Esse projeto, Sr. Presidente, vem num momento muito oportuno. Em
6/11/2008, na Comissão de Segurança Pública, realizamos uma
audiência pública em que tivemos oportunidade de ouvir diversos
policiais e bombeiros militares que hoje se encontram ameaçados de
morte; não só eles, como seus familiares. Para traduzir o sentimento
desses policiais e bombeiros militares, separei um trecho da
declaração de um Cabo da Polícia Militar que compareceu à audiência
pública. Essa audiência comoveu todos os Deputados e
telespectadores que nos estavam vendo, e este Deputado recebeu
vários “e-mails” de civis que a estavam acompanhando, dizendo que
ficaram felizes com a reunião e torciam para que as providências
fossem adotadas.

O trecho do Cabo Alércio Vinícius diz o seguinte, ilustre Deputado
Durval Ângelo. (- Lê:)

“Senhoras e senhores, bom-dia. Estou aqui como todos os que
foram ameaçados e que estão em situação de risco. Agradeço ao
Estado o que tem feito por mim. Porém, acredito que ainda não foi o
suficiente. Na verdade, analiso a situação da seguinte forma: todos
estávamos no nosso trabalho, no nosso dia-a-dia e, de repente, fomos
abruptamente retirados de onde morávamos. Foi assim comigo e,
acho, com a maioria. Não estou aqui só para falar por mim, mas pela
minha esposa, que ficou em casa, e pelos meus dois filhos.

Quero compartilhar com vocês uma coisa: no dia 12 de outubro, há
dois anos, fiz um documento e o coloquei debaixo da porta do meu
Comandante dizendo que eu estava numa situação complicada, mas
não porque morava na favela. Eu não morava perto da favela, não
morava numa casa que me desse condições de realmente estar em
risco, mas pedi ajuda. Lá pelo final de novembro e início de dezembro,
minha casa foi alvejada, jogaram bombas na minha porta. Uns dias
antes, eles atropelaram a minha esposa. Foi ocorrência muito
malfeita, infelizmente, pois temos companheiros que deixam a
desejar. Isso não foi tocado para a frente. Ela tinha câncer, depressão,
pânico. Ela tinha tudo para ser uma pessoa que tivesse apoio. E tinha
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a mim. Porém, naquele momento, ela não foi ouvida. Corri atrás,
descobri o veículo atropelador e não consegui nem a foto dele porque
quem podia fazer as fotos não fez. Passaram-se mais alguns dias e
aconteceram esses fatos na minha casa. Eu era o alvo; eu, que fiz o
juramento. Quando entrei na polícia, há 22 anos, sabia que podia
morrer e sei que todo o mundo aqui sabe que pode morrer, porque
todo o mundo aqui sabe também que pode matar, porque estão
andando armados, fardados e colocando suas vidas em risco. Mas eu
não sabia até que ponto ia penhorar a vida da minha família.”

Sr. Presidente, essa audiência pública realizada no dia 6/11/2008
ocorreu para que se tratasse de um tema. Na Comissão, fomos
procurados por policiais e bombeiros militares que ainda estão
morando nas chamadas casas funcionais. Conforme o prazo do
decreto, ficam por lá durante dois anos. Esse prazo estava vencendo,
e não tinham para onde ir. Na comissão, deram depoimentos
emocionantes do ponto de vista da veracidade e da sinceridade e, por
outro lado, preocupantes, porque havia ali esposas desesperadas,
sem saberem para onde ir, já que o prazo estava vencendo. A partir
dessa audiência pública, constatamos a enorme gravidade dos fatos
que ali estavam sendo narrados.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Deputado Sargento
Rodrigues e nobres colegas, pelo fato de haver uma proximidade de
temas e uma infinidade de questões entre as Comissões de Direitos
Humanos e de Segurança Pública da Assembléia, fomos procurados
também, em agosto e setembro, por policiais militares que estavam
sendo ameaçados de morte e viviam o mesmo drama da moradia
funcional.

Na ocasião, a Comissão de Direitos Humanos realizou reuniões em
dois conjuntos habitacionais para conversar com os policiais.
Marcamos uma audiência no setor de recursos humanos e verificamos
que o problema estava no decreto e no contrato assinado pelos
policiais - aliás, havia 97 policiais militares e civis em moradias
funcionais. Só que o contrato assinado estabelecia um prazo de dois
anos e não havia a premissa da renovação. Fomos à área de recursos
humanos da Polícia Militar até antes dessa audiência pública,
acompanhados com a equipe de policiais militares. O Tenente-
Coronel que nos atendeu disse que era impossível modificar isso e
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que muitas pessoas que ainda não tinham resolvido o seu problema
de moradia funcional retornariam ao mesmo local onde estavam
sendo ameaçadas de morte.

Em razão disso, na primeira semana de outubro - se não me
engano, no dia 4 ou 5 - estivemos com o Vice-Governador Anastasia,
que anunciou um projeto que traria uma solução definitiva. Naquele
momento, pediu ao Tenente-Coronel que trabalhava com ele na Vice-
Governadoria que marcasse imediatamente uma reunião da Comissão
de Direitos Humanos com o Comandante da Polícia Militar e disse: “É
muito simples. Prorroga-se esse contrato. Não vá cumprir a lei e fazer
o despejo de policial que está ameaçado de morte”. Essas foram as
palavras claras do Prof. Anastasia, Vice-Governador. Estamos
aguardando até hoje que o Ten.-Cel Martins, que, se não me engano,
é quem trabalha com o Vice-Governador, marque a audiência com o
Comandante-Geral. Muitos oficiais têm problemas de ameaça e de
moradia. Assim que fosse marcada, seria bom que a Comissão de
Segurança Pública estivesse junto. Esperaremos que o Ten.-Cel.
Martins marque com o Cel. Júnior para irmos até lá. O Vice-
Governador Anastasia, que na época era Governador em exercício,
disse: “Se existe um decreto, é muito simples: muda-se o decreto. Isso
é mais fácil”. Portanto, assim que essa reunião for marcada pelo
Comandante-Geral para garantir que os policiais não continuem sob
essa ameaça e esse terror que V. Exa. registrou, as duas comissões
poderão ir juntas para tentar resolver o problema. Aguardaremos a
boa-vontade do Comando da Polícia Militar para marcar o encontro.

O Deputado Sargento Rodrigues - Obrigado, ilustre Deputado Durval
Ângelo, Presidente da Comissão de Direitos Humanos desta Casa.
Reafirmamos o que V. Exa. disse. Os temas acabam entrelaçando-se
entre as duas comissões, porque quem defende segurança pública
conseqüentemente defende direitos humanos. Como meta precípua
do seu rol de competência, a Comissão de Direitos Humanos tem
direitos e garantias individuais que certamente se entrecruzam com a
questão da segurança pública.

Feitas essas considerações, Sr. Presidente, quero deixar registrado
que, após audiência pública, estivemos em reunião com Dílzon Melo,
Secretário de Desenvolvimento Urbano e Regional, e lhe entregamos
as notas taquigráficas para que fizesse uma avaliação do assunto.



153
Não é possível que um posicionamento técnico, uma visão tecnicista,
por meio de um decreto impeça que policiais e bombeiros militares e
policiais civis continuem sendo ameaçados e não tenham o prazo
prolongado até que se resolva essa situação.

Quero neste momento, Sr. Presidente, registrar o meu sincero
agradecimento ao Governador Aécio Neves, com quem estivemos
reunidos no dia 2 de julho deste ano. Nessa audiência levei uma carta
manuscrita de um Cabo feminino da Polícia Militar que residia na
Pedreira Padre Lopes solicitando-me material de construção para
construir um pequeno barracão em Vespasiano, onde desejava residir
com os seus três filhos. No momento disse ao Governador que o
Lares Geraes - Segurança Pública criou uma grande expectativa, pois
é um excelente programa, mas ainda carece de diminuir a burocracia
na tramitação dos pedidos das cartas de crédito. Por outro lado, há
vedação a nome que conste no SPC e no Serasa. Esse era um outro
entrave burocrático, e avançamos bastante.

Disse ao Governador que temos cerca de 19.300 inscrições de
servidores da área de segurança pública, mas até o momento o
programa está patinhando. O registro é de que apenas trezentos e
poucos servidores chegaram até o final e conseguiram a carta de
crédito, o financiamento para a compra de sua moradia. Levei vários
pedidos ao Governador, mas um era especial. Ao final da audiência, o
Governador nos disse que iria dar prioridade àquele pedido. Portanto,
Sr. Presidente, quero publicamente agradecer ao Governador Aécio
Neves, que não se esqueceu do pedido que fizemos a ele, do forte
apelo que fiz. Aliás, ele me solicitou a carta da Cabo da Polícia Militar
para ele mesmo lê-la.

Tenho certeza, Sr. Presidente, de que o Governador realmente a
leu. Mais uma vez, aquela carta sensibilizou o Governador para que
viabilizasse esse projeto de lei. Fizemos uma leitura rápida desse
projeto e brilhantemente ele resolve dois problemas. Hoje o caixa do
Estado tem uma dívida com o Instituto de Previdência dos Servidores
Militares - IPSM - de R$1.200.000.000,00. Num primeiro momento, ele
fixa que o agente financiador será o BDMG, previsto no art. 9º do
projeto, e o agente executor será o IPSM. Na forma do projeto de lei, o
financiamento será feito em até 360 meses, ou seja, 30 anos.
Entretanto, há uma novidade espetacular: a taxa que será aplicada
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nos contratos de financiamento, por meio do IPSM, será de 2,55% ao
ano. Portanto, Sr. Presidente, essa novidade deve ser comemorada.
Os policiais e bombeiros militares ativos e inativos e as nossas
pensionistas, que estão amparadas por esse projeto de lei, têm de
comemorar, porque, com certeza, esse projeto minimizará, e muito, o
problema das moradias.

Sr. Presidente, encerro meu pronunciamento agradecendo, mais
uma vez, ao Governador Aécio Neves a sensibilidade, a presteza e a
capacidade de assumir esse compromisso, essa postura de
governante atento, que realmente está preocupado com suas forças
policiais. Com certeza, essa foi a melhor resposta que pude obter para
a questão da moradia dos policiais e bombeiros militares de Minas
Gerais.

Parabéns, Governador Aécio Neves! Continue contando conosco na
base de governo, a fim de permanecer brilhando à frente do governo
de Minas e, quiçá, também no Planalto Central. Muito Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.
O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, colegas Deputados e

Deputadas, público que nos acompanha das galerias, telespectadores
da TV Assembléia, a nossa saudação.

Sr. Presidente, mais uma vez, venho a esta tribuna ressaltar o
acerto do governo federal, ao criar o Programa Luz para Todos. A
universalização da energia elétrica na zona rural é a meta, o objetivo
central desse programa. Por questão de justiça, é um absurdo termos
ainda milhares e milhares de famílias sem acesso à energia elétrica. É
impossível ocorrer um verdadeiro desenvolvimento e até mesmo
garantir dignidade às pessoas sem esse serviço. A energia elétrica
beneficia o idoso, a criança, enfim, todos. São tantos os benefícios:
banho quente, liqüidificadores, televisão e conservação de alimentos
em geladeiras e “freezers”. É um absurdo a pessoa, caso queira ouvir
uma notícia, ainda usar um rádio à pilha. Infelizmente, essa é a
realidade de milhares e milhares de pessoas em Minas Gerais. Há
mais de 100 mil famílias no Estado que ainda não têm acesso à
energia elétrica.

Na semana passada, numa página inteira de uma reportagem, o
jornal “Estado de Minas” dizia que toda a responsabilidade pelo
Programa Luz para Todos não estar sendo executado aqui em Minas
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Gerais era atribuída a um erro de cálculo do governo federal.

É importante destacar que o Manual de Operacionalização do
Programa Luz para Todos é válido para todos os Estados do Brasil.

Lá está muito claro, no item 5.7, subitem 5.7.1, inciso II: “A atribuição
para levantamento da demanda de sua área de concessão e/ou
atuação e elaboração de programa de obras para atendimento é da
concessionária-permissionária responsável pelo serviço de
distribuição de energia elétrica - agente executor”. Desta forma a meta
inicialmente prevista pelo programa Luz para Todos foi a estabelecida
pelas concessionárias de energia elétrica junto à Aneel. Aqui, no caso,
são quatro: a Cemig, que pega a maior parte; a Força e Luz
Cataguazes-Leopoldina, hoje Energisa; e mais duas, cujos nomes não
lembro, mas bem menores e muito bem-localizadas. Além dessas
metas, ainda foi acrescido um percentual para o atendimento de
possível crescimento vegetativo. Então, se houve alguma avaliação
inicial incorreta, deveu-se a dados cadastrados pelas próprias
concessionárias na Aneel; no caso, aqui, sobretudo a Cemig.

O que mais nos causa indignação, Sr. Presidente, é ver que a maior
empresa, uma das maiores da América Latina, desde maio de 2006
não ligou sequer um ponto, não fez nenhuma ligação. Então por que o
programa Luz para Todos está parado? Não está parado em Minas.
Estão paradas apenas as ligações feitas pela Cemig. A Energisa está
trabalhando, e a Cemig não. É bem verdade que houve denúncias
sérias aqui, por Deputados do PSDB. Não foi Deputado do PT que fez
denúncia aqui, mas sim do PSDB. Denunciaram que havia desvio de
dinheiro, que, embora a Cemig tivesse apresentado à Aneel um valor
em torno de R$5.000,00 de preço médio por cada ligação, ela estava
pagando para as empreiteiras R$10.000,00. Então esse outro dinheiro
saiu. A denúncia apresentada aqui, por Deputado do PSDB, dizia até
mesmo que esse dinheiro foi para financiar campanha das eleições de
2006. Então é por isso que está parado o programa Luz para Todos. E
o jornal “Estado de Minas”, em uma página inteira, ainda diz que é de
responsabilidade do governo federal. O problema é falta de
competência na gestão da Cemig aqui, em Minas Gerais. Isso talvez
porque o Presidente do Conselho da Cemig estivesse ocupado com
as estratégias das eleições de 2010. Hoje é o Prefeito eleito em Belo
Horizonte, mas era, nesse tempo, o Presidente do Conselho da
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Cemig. Portanto é de grande responsabilidade o que foi apresentado
nessa matéria. E houve falta de conhecimento, porque o “Manual de
Operacionalização” do programa Luz para Todos é muito claro quando
diz que a responsabilidade é da concessionária, no caso, a Cemig;
outras empresas estão fazendo. Agora, quem está sendo sacrificado?
São ainda a criança, o jovem, o homem e a mulher que há anos
sonham em contar com esse serviço e estão sendo enrolados, sem
saber por quê. Eles vão lá e fazem o cadastro, depois já não estão no
cadastro.

Esse é outro problema dos programas do governo federal. Às vezes,
quem está na ponta é a Prefeitura Municipal, mas, nesse caso, a
responsabilidade é da concessionária, e a concessionária estabelece
parcerias. Em alguns lugares foi parceria com o Conselho Municipal
de Desenvolvimento Rural Sustentável. Agora, nessa questão do
cadastro, a Cemig, enquanto concessionária responsável, está em
entendimento com a própria Emater, mas a responsabilidade é dela.
Ela poderia ter colocado à disposição uma pessoa para ir de
comunidade em comunidade fazer o cadastro. Foi um grande erro, e
agora quer atribuir a responsabilidade única e exclusivamente ao
governo federal. Talvez a culpa tenha sido do governo federal por não
punir essas concessionárias que não estão cumprindo as metas ou
que estão com o programa parado, prejudicando quem insiste em
permanecer no campo. Para permanecer no campo, a pessoa tem
que ter serviços essenciais, como energia elétrica.

Temos a Instrução Normativa nº 51, do governo federal. Ela
estabelece que todo leite tem que ser resfriado na comunidade. Como
fazer o resfriamento do leite sem energia? O programa do governo
federal é fabuloso porque ele paga tudo. O agricultor, o trabalhador
rural que tem sua casa, sua pequena propriedade, tem assegurada a
energia dentro de casa. É obrigação da concessionária instalar o
padrão, puxar um fio e colocar dentro de casa uma tomada e uma
lâmpada. Isso já está pago. A beleza do programa Luz para Todos é
que não basta chegar ao terreiro, a energia tem que ser colocada
dentro de casa. E essa beleza está sendo quebrada. A Cemig está
levando o programa a um desprestígio aqui em Minas Gerais, porque
ela é a principal responsável. A Energiza está cumprindo as metas, e
aqui em Minas Gerais a Cemig está parada desde maio.
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Essa matéria publicada no “Estado de Minas” é um absurdo porque

atribui a responsabilidade ao governo federal, sendo ela única e
exclusiva da concessionária. A Cemig teria de nos responder por que
está parada. É problema de licitação? É problema de convênio? Existe
alguma “maracutaia” nessa segunda leva? São mais de 100 mil
ligações a serem feitas. Por que a Cemig está parada, penalizando os
trabalhadores rurais que esperam a energia com ansiedade? Isso é
essencial.

Estamos discutindo na Casa e na comissão a situação dos
agricultores, sobretudo a dos produtores de leite e de café. Para mim,
está muito claro que o agricultor que não conseguir adicionar valor ao
que produz está no cadastro dos escravos da atualidade. Quem está
na roça somente produzindo é escravo.

Ficou claro para mim que a renda da pessoa do campo não está na
produção. O agricultor tem de dar os três passos hoje para conseguir
renda: produzir, agregar valor, ou seja, beneficiar o que produz, e
ainda comercializar. Produzir e comercializar pode-se até fazer sem
energia elétrica, mas esta é indispensável para agregar valor ao que
se produz. Fazer o fubá, a canjiquinha, para quem produz o milho, é
agregar valor. Até mesmo para debulhar o milho, é necessário o
motor. Assim a energia elétrica é essencial para a permanência do
homem, da mulher, do jovem e da criança no campo. Estamos
discutindo hoje, no mundo urbano, a universalidade da internet banda
larga, ou seja, serviços da melhor qualidade. No entanto, na roça, nem
sequer há energia elétrica. Quem está amarrando o programa aqui é a
Cemig. Tenho aqui, Sr. Presidente, uma relação sobre a inauguração
dos programas de vários Estados, como Roraima, Ceará, Pará,
Espírito Santo. Quando foi a última vez em que a Cemig inaugurou a
instalação do programa Luz para Todos em nosso Estado? Então é
uma vergonha, um descaso com o homem, a mulher e o jovem que
estão no campo. A Cemig está penalizando os trabalhadores rurais.
Talvez esteja privilegiando as grandes empresas, que têm, inclusive,
uma tarifa diferenciada.

Este é o meu pronunciamento, Sr. Presidente, de indignação em
relação à postura da Cemig, que contou com a cobertura do jornal
“Estado de Minas” para atribuir a responsabilidade da paralisação do
programa ao governo federal. Isso é um grande equívoco e uma falta
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de informação. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Rinaldo) - Com a palavra, o

Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, imprensa, telespectadores da TV Assembléia,
funcionários da Casa, inicialmente manifesto, de público, o meu
agradecimento aos colegas por mais um mandato na condição de
Vice-Presidente desta Casa. Isso muito nos honra e nos orgulha, mas
um orgulho responsável. Daremos prosseguimento, com os demais
membros da Mesa, ao nosso trabalho, para fazer uma administração
digna e à altura do nosso Legislativo, para cada vez mais engrandecê-
lo.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, trago a ansiedade de alguns
cidadãos, mais precisamente de um grupo de proprietários de centros
de formação de condutores de Montes Claros, o que é, por extensão,
também a realidade de outras cidades e de outros proprietários de
centros de formação de condutores de nosso Estado. Diz a
correspondência: (-Lê:)

“Exmo. Deputado Doutor Viana, somos cidadãos ligados ao ramo de
educação de trânsito de Montes Claros, Minas Gerais, e estamos
passando por imensas dificuldades em exercer nossa atividade, tendo
em vista o descaso do setor de trânsito deste Município. Informo a V.
Exa. que o setor de auto-escola emprega, de forma direta, só nesta
cidade, cerca de 840 pessoas e, indiretamente, mais de mil pessoas
de todas as faixas etárias. Muitos proprietários têm nesse ramo o seu
meio de sustento e também o de sua família, constituindo-se, assim,
na única fonte de sobrevivência que possuem. Esse fato levou-nos,
após inúmeras tentativas com o setor responsável pelo trânsito na
cidade, a procurar a sua nobre e respeitosa pessoa, para que pudesse
interceder por nós junto aos canais hierárquicos da Polícia Civil de
Minas Gerais.

O fato é que, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o candidato
inscrito à obtenção da permissão para dirigir terá um prazo de 12
meses contados a partir da data de sua inscrição, para habilitar-se.
Contudo, após fazer sua inscrição junto ao órgão de trânsito, o
candidato gasta em torno de 30 dias para fazer um curso de
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legislação. Findado o prazo desse curso, o candidato entra em uma
árdua luta para conseguir marcar seu exame de legislação, uma vez
que a Ciretran de Montes Claros, além de disponibilizar somente 200
vagas para marcação, usa um método que não iguala todos os
usuários, sendo feito da seguinte maneira: existe um sistema
informatizado que, em um dia incerto, é aberto para marcação, e
quem marcar primeiro marca as vagas. O detalhe é que o sistema é
aberto por volta da zero-hora de um sábado para domingo, ficando
aberto por cerca de 3 minutos apenas, tempo suficiente para que se
esgotem as vagas. Estamos falando de uma cidade de cerca de 350
mil habitantes. Além disso, é uma cidade-pólo, onde muitos
candidatos de cidades vizinhas têm que prestar exame também, o que
acaba gerando transtornos tanto para os moradores dessa cidade
quanto para os moradores de cidades vizinhas, que ainda precisam
deslocar-se.

Queremos deixar bem claro que já procuramos inúmeras vezes a
autoridade de trânsito local, sendo que em todas as vezes fomos
rispidamente recebidos e voltamos sem solução alguma. Além disso,
é primordial ressaltarmos que nós, proprietários de centros de
formação de condutores - CFCs -, estamos sendo prejudicados em
nosso trabalho. Contudo, quem mais está sendo prejudicada é a
população, que acaba por não conseguir marcar seu exame e, assim,
muitas vezes perde sua chance de obter habilitação, pois quem não
tiver “sorte” não consegue marcar esse exame. É importante lembrar
que o candidato paga a taxa e tenta marcar o exame e, quando não
consegue, acaba pagando por um serviço ao Estado que não
recebeu. Isso ocorre porque há um tempo de prevalência.

Além disso, muitos candidatos ficam revoltados com os CFCs,
achando que nós é que não queremos marcar o exame. Somente a
título de curiosidade, informo, Sr. Deputado, que neste mês muitas
pessoas não conseguiram marcar seus exames, devido às
dificuldades do sistema informatizado, que, ao invés de facilitar, acaba
privilegiando uns e prejudicando outros, até com a perda do processo
de habilitação.”

Já procuraram soluções na instituição em Montes Claros. Dizem
ainda esses proprietários de CFCs dessa cidade: “Sem ter a quem
mais recorrer, buscamos V. Exa., para que, usando de suas
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prerrogativas como representante do povo deste Estado, possa
interceder por nós a esse respeito, não só a nosso favor, mas
principalmente a favor da população, que requer, muitas vezes, sua
habilitação, porém, por simples burocracia, não está tendo esse
direito, o qual lhes está sendo cerceado pelos próprios órgãos do
Estado. Atenciosamente, proprietários de centro de formação de
condutores da cidade de Montes Claros”.

Sr. Presidente, deixei a Presidência entregue a V. Exa. para trazer
esta cobrança dos proprietários de CFCs de Montes Claros, tornando-
a pública. Encaminharei a documentação ao Detran-MG e ao Diretor
da Polícia Civil de Minas Gerais para que as correções e as
providências sejam tomadas. Não comentarei com maior ênfase
porque recebemos e estamos passando exatamente a informação
“ipsis litteris”, mas buscaremos mais informação sobre a situação,
para que isso não continue ocorrendo com a população de Montes
Claros e das cidades vizinhas nem com nenhum outro cidadão mineiro
em qualquer canto deste Estado. Sr. Presidente, essa era a minha
preocupação da tarde de hoje.

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 Propostas de Ação Legislativa nºs
697, 698 e 699/2008 à Proposta de Ação Legislativa nº 691/2008, e da
Proposta de Ação Legislativa nº 634/2008 à Proposta de Ação
Legislativa nº 596/2008, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 2 de dezembro de 2008.
Doutor Rinaldo, 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
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Requerimentos nºs 3.098 e 3.099/2008, da Comissão de Saúde.
Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Cultura - aprovação, na 28ª Reunião Ordinária, em 26/11/2008, do
Projeto de Lei nº 2.553/2008, do Deputado Sebastião Helvécio, e do
Requerimento nº 3.062/2008, do Deputado Doutor Viana; e de
Turismo - aprovação, na 29ª Reunião Ordinária, em 26/11/2008, dos
Requerimentos nºs 3.030 e 3.059/2008, do Deputado Agostinho
Patrús Filho, e 3.061/2008, do Deputado Doutor Viana (Ciente.
Publique-se.).

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 público da TV Assembléia, neste
momento, a minha manifestação diz respeito ao ambiente interno do
PT, essa força política extremamente significativa, que vem, desde a
sua criação, em âmbito nacional, atuando, demarcando e
influenciando, de forma muito positiva, a política em Belo Horizonte e
em todo o Estado de Minas Gerais. Vou iniciar não pura e
simplesmente parafraseando o nosso grande Guimarães Rosa, mas
fazendo uma adaptação livre de um pequeno trecho do “Grande
Sertão: Veredas”. “O que mais penso, testo e explico: todo o mundo é
único. O senhor, eu, as pessoas todas. Por isso é que se carece
principalmente de solidariedade: para se desigualdadecer,
desinjustiçar. Cooperação é que sara abandono e exclusão... Muita
militância seu moço! Eu cá não perco ocasião de política. Aproveito de
todas as correntes de pensamento, bebo água de todo rio... uma só
para mim é pouco, talvez não me chegue”. Essa é apenas uma
adaptação de um trecho mais metafísico e religioso do grande
Guimarães Rosa, para dizer dessa solidariedade que entendemos
absolutamente necessária entre as lideranças do PT e as suas
correntes internas, pensando, com muita responsabilidade, nas
próximas eleições de 2010.
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Neste fim de semana, o PT, numa reunião do diretório estadual, fez

uma análise positiva das eleições municipais que ocorreram agora há
pouco. O nosso Partido, em Minas Gerais, teve um significativo
crescimento eleitoral. Governará cidades como Contagem, Betim,
Governador Valadares, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Teófilo Otôni,
Pouso Alegre, Varginha, Janaúba e outras 100 Prefeituras no Estado.
Ainda governará e participará da administração, da gestão, por meio
de 67 Prefeituras, além de ter ampliado, significativamente, o número
de Vereadores eleitos pela legenda.

É preciso unificar o PT para a vitória do governo de Minas Gerais em
2010. Temos - e isso é sabido por todos - duas grandes lideranças do
PT, neste momento, habilitados e qualificados para se apresentarem
como o nosso candidato a Governador. Estou falando do Prefeito de
Belo Horizonte, Fernando Pimentel, e do Ministro Patrus Ananias, o
grande Ministro dos mineiros, que vem atuando de forma
extremamente ativa e tem merecido, não só por parte dos membros
do governo Lula mas de todos os brasileiros, o reconhecimento da
eficácia e da pertinência do seu trabalho na área social. Fomos
informados oficiosamente, hoje, que essas duas lideranças se
encontraram ontem, num jantar. É importante que esse gesto seja
ressaltado, em razão da disposição de diálogo, conversa e
entendimento por parte de Fernando Pimentel e de Patrus Ananias.
Isso vem sinalizar, não só para os Deputados e para as lideranças
que detêm cargos de representação e mesmo de condução interna do
Partido em Minas Gerais mas também para toda a militância e para
todos os companheiros do PT, espalhados em todo o Estado, que o
nosso Partido estará unido aos movimentos sociais, sindicais e
ambientais, para que possamos conquistar o Palácio da Liberdade em
2010. A nossa história, em Belo Horizonte, em Minas Gerais ou no
Brasil, mostra a importância da unidade interna do Partido.

Por isso, como Líder da Bancada do PT, convoco todos os nossos
militantes a trabalhar e ajudar a construir a unidade interna do PT,
para que possamos marchar firmes e unidos para conquistar as
eleições de 2010 em Minas Gerais, colaborando de forma decidida na
sucessão do Presidente Lula. Sabemos que Minas Gerais continuará
sendo decisiva no jogo de forças nos demais Estados e nas regiões
do Brasil, para influenciar e decidir as eleições presidenciais.
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Obrigado.

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 1.271/2007 e
2.642/2008, uma vez que permaneceram em ordem do dia por 6
reuniões.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de logo mais, às
20 horas, e de amanhã, dia 3, 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 59ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/12/2008

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -

Composição da Mesa - Execução do Hino Nacional - Palavras do
Deputado Lafayette de Andrada - Apresentação artística - Entrega de
placa - Palavras do Sr. Jovino Campos Reis - Apresentação musical -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Doutor Viana - Lafayette de Andrada - Weliton Prado.

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

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

Ata
- O Deputado Weliton Prado, 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 homenagear a Rede de
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Supermercados Bahamas Ltda. pelos 25 anos de sua fundação.

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

Adilson Rodrigues, Superintendente da Associação Mineira de
Supermercados - Amis -; Jovino Campos Reis, Diretor Comercial da
Rede de Supermercados Bahamas Ltda.; Paulo Roberto Lopes,
Diretor Financeiro da Rede de Supermercados Bahamas Ltda.; e
Deputado Lafayette de Andrada, autor do requerimento que deu
origem a esta homenagem.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que

será interpretado pelo tenor 2º-Ten. Antônio Vicente Soares, que será
acompanhado pelo saxofonista 1º-Sgt. José Márcio Auais.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Lafayette de Andrada

Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa, nesta solenidade representando o Deputado
Alberto Pinto Coelho, Presidente da Casa; meus prezados amigos
Jovino Campos Reis, Diretor Comercial, e Paulo Roberto Lopes,
Diretor Financeiro da Rede de Supermercado Bahamas; Sr. Adílson
Rodrigues, Superintendente da Associação Mineira de
Supermercados; minhas senhoras e meus senhores; prezados
telespectadores da TV Assembléia em toda Minas Gerais, é com
muita alegria e satisfação que hoje o Parlamento mineiro homenageia
a Rede Bahamas de Supermercados. É preciso dizer ao povo mineiro
que nos ouve nesta noite que esta homenagem tem um sentido muito
especial. A Rede Bahamas, localizada na Zona da Mata, mais
especificamente em Juiz de Fora, onde se originou, é hoje uma das
grandes potências do setor em Minas Gerais. É a quarta rede de
supermercados de Minas Gerais e, segundo informações que nos
chegam, é a 20ª do País.

Começou muito simples, um pequeno armazém de bairro na cidade
de Juiz de Fora e, graças à competência, ao conhecimento, ao senso
de oportunidade e sobretudo à simpatia que conseguiu conquistar de
seus clientes, aos poucos foi-se transformando em uma rede,
inicialmente em Juiz de Fora, e em pouco tempo Juiz de Fora já não
era suficiente para caber o empreendedorismo de seus comandantes.
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Aos poucos a rede foi crescendo, foi para Além Paraíba, Barbacena,
Viçosa, Ponte Nova, Cataguases, Ubá. Por enquanto, o céu é o limite.

Tive a oportunidade de acompanhar um dos seus últimos
empreendimentos na cidade de Barbacena. Lá foi construído um
prédio moderno, planejado para suas atividades, que mostra bem o
espírito dinâmico e empreendedor da rede.

É preciso dizer, e com palavras sublinhadas, que a Rede Bahamas
hoje propicia ao povo mineiro nada menos que 2.600 empregos
diretos. Aquele pequeno armazém iniciado em março de 1983 é hoje
uma das grandes potências empresariais de Minas Gerais. Ficamos
muito felizes e orgulhosos ao saber que está sendo montado um
grande centro de distribuição às margens da BR-040, justamente para
dar suporte a esse crescimento que, nessa toada, não vai parar por aí.
Hoje é a quarta rede de Minas Gerais, mas, como conheço bem seus
líderes, a meta não é ficar por aí.

Queria ressaltar aqui não apenas esse tino empreendedor, mas
também a responsabilidade solidária que a Rede Bahamas tem. E é
essa, no meu entendimento, uma das principais características da
Rede Bahamas: o apoio ao setor social. Todos os anos, em março -
mês em que comemora seu aniversário -, a Rede Bahamas promove
uma larga campanha de recebimento de alimentos, com “shows” e
vários eventos, incentivando seu cliente a fazer doação de alimentos.
Ela própria, nesse mês, doa parte de seu lucro. Em 2007, foram
distribuídos mais de 74t de alimentos por meio de uma de suas
promoções sociais. É necessário sublinhar essa característica.

Era um armazém que se iniciou em um bairro. A rede começou em
Juiz de Fora - hoje há mais de 15 supermercados em bairros
diferentes - e contribui com as atividades dos bairros, sem contar a já
famosa Copa Bahamas de Futebol, que acontece na cidade há tantos
anos e que hoje, indiscutivelmente, é o maior evento esportivo de
Minas Gerais e um dos maiores do País, com mais de 7 mil atletas
inscritos. Esse é um trabalho social, um trabalho de solidariedade
promovido pela rede, sempre com o intuito de ajudar os mais
necessitados e carentes.

Com meus cumprimentos e meu abraço ao Jovino e ao Paulo,
gostaria de cumprimentar todos os colaboradores da Rede Bahamas.
Mostramos, nesta noite, o reconhecimento do Parlamento mineiro, dos
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representantes do povo de Minas Gerais, a essa instituição, que nos
mostra que, com senso de oportunidade e seriedade, é possível
construir muito. E isso acontece sem aquela visão puramente contábil
de auferir lucros. Obviamente a finalidade de toda empresa é o lucro,
e não o prejuízo, mas é possível existir lucro com responsabilidade
social, e, nesse aspecto, a Rede Bahamas nos dá um “show”.

Portanto, nesta noite, nesta segunda-feira, neste final de ano, com a
proximidade das festividades de virada do ano, quero trazer, em nome
dos demais parlamentares da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, nosso abraço, nossos cumprimentos e nosso reconhecimento
à Rede Bahamas. A todos vocês, muito obrigado. Boa noite.

Apresentação Artística
O locutor - Convidamos os presentes a assisitir a uma apresentação

do personagem Nerso da Capitinga, representado pelo Sr. Pedro
Bismarck.

- Procede-se à apresentação artística.
Entrega de Placa

O locutor - O Deputado Doutor Viana, representando o Presidente
da Assembléia Legislativa, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a
entrega ao Sr. Jovino Campos Reis, Diretor Comercial da Rede de
Supermercados Bahamas Ltda., e ao Sr. Paulo Roberto Lopes, Diretor
Financeiro da entidade, de placa alusiva a esta homenagem.
Solicitamos a estes que se posicionem no local indicado pela equipe
do cerimonial. A placa contem os seguintes dizeres: “Uma das
maiores geradoras de postos de trabalho na Zona da Mata mineira, a
Rede de Supermercados Bahamas Ltda. destaca-se pelo
compromisso social que assume nas cidades em que está presente.
Além de se preocupar com a preservação do meio ambiente, o
Bahamas envolve-se com atividades de lazer e de incentivo ao
esporte voltadas para a promoção da cidadania e o desenvolvimento
da comunidade. A homenagem do Parlamento de Minas Gerais à
Rede de Supermercados Bahamas Ltda. pelos seus 25 anos de
sucesso.”.

O Sr. Presidente - A Presidência convida também o Deputado
Lafayette de Andrada, autor do requerimento que ensejou esta
reunião festiva, para participar da entrega das placas.

- Procede-se à entrega da placa.



167
Palavras do Sr. Jovino Campos Reis

Exmo. Sr. Vice-Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, Deputado Doutor Viana, representando o Sr. Presidente
desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho; Paulo Roberto, meu
sócio, Diretor Financeiro da Rede de Supermercados Bahamas; Sr.
Adílson Rodrigues, Superintendente da Associação Mineira de
Supermercados; meu amigo Deputado Lafayette de Andrada, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem; demais autoridades
civis e militares; meu pai, José de Paula Reis Filho; minha mãe, Maria
da Penha Campos Reis; meus filhos, Fernando, Débora e Alice; meus
cunhados, minhas cunhadas, minha nora Mariana, meu netinho Artur,
meus irmãos, minhas irmãs; colegas de trabalho aqui representando
os quase 3 mil funcionários da nossa empresa; minha cunhada Isabel
e seus filhos, senhoras e senhores, boa noite.

Hoje vivemos um dia muito especial para nossa empresa. Temos
nosso trabalho reconhecido por uma das Casas democráticas de
maior prestígio deste país. Por aqui já circularam e circulam nomes de
grande respeito da política mineira e nacional. Receber dos senhores
uma distinção muito nos engrandece. Ao lado do meu sócio Paulo
Roberto, temos trabalhado muito pelo desenvolvimento de nossa
empresa. Os senhores já tomaram conhecimento da nossa história,
que é de lutas, mas de muitas conquistas. Dividimos nossa
responsabilidade com toda a nossa equipe de trabalho.

O Bahamas chega aos 25 anos de atividades comerciais fortalecido
por projetos que vêm sendo executados, de crescimento, de geração
de postos de trabalho e de responsabilidade social. Quando iniciamos
nossa trajetória, em março de 1983, jamais poderíamos imaginar que
chegaríamos aonde estamos. Dividimos esse mérito com todos os que
colaboraram de forma direta e indireta para que os resultados fossem
positivos. Imaginamos que nossas decisões tiveram mais acertos do
que erros. Aprendemos muito e procuramos aperfeiçoar cada vez
mais, com projetos bem elaborados, que procuram dar sustentação ao
nosso crescimento. Temos uma equipe responsável, dinâmica e
comprometida, que veste a camisa da nossa empresa. Nossa família
participa também do dia-a-dia da empresa, ajudando-nos a
administrá-la desde o seu início.

O Bahamas gera diretamente 3 mil postos de trabalho e centenas de
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postos indiretos na Zona da Mata e vertentes de nossa Minas Gerais.
Sabemos muito bem de nossa responsabilidade como geradores de
postos de trabalho e renda para a nossa população. Esse nosso
compromisso impulsiona o crescimento do Bahamas. Garantimos a
nossa região abastecimento e rendimento de qualidade. Somos
referência no setor, e isso nos orgulha muito. Ainda na quarta-feira
última, fomos reconhecidos pela Associação Mineira de
Supermercados como o melhor supermercado do interior de Minas
Gerais, Destaque dos Destaques. A premiação nos faz crer que
continuamos no caminho certo.

Faço, em meu nome e em nome do meu sócio Paulo Roberto e no
de toda nossa empresa, um agradecimento especial ao Deputado
Lafayette de Andrada pela proposição desta homenagem. Os ilustres
Deputados não imaginam o orgulho e a satisfação que causou à
nossa empresa. Este nosso agradecimento se faz também aos
demais pares desta Casa pela aprovação da homenagem,
especialmente ao Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta
Assembléia. Estamos aqui felizes e orgulhosos com tudo o que está
acontecendo. Diante desta Assembléia histórica e de grande respeito,
renovamos nossos compromissos como empresa cidadã e que tem
orgulho de ser mineira. Vamos continuar a crescer, mostrar que Minas
Gerais é um Estado que contribui efetivamente para o
desenvolvimento do nosso país.

Nesses momentos de crise mundial é que demonstramos nossa
capacidade de empreendendores. Vamos continuar alavancando o
comércio em nossa região. O setor supermercadista mineiro é de
vanguarda e garante os melhores padrões de atendimento. O
Bahamas cresce acima das médias estadual e nacional. E Minas
Gerais cresce também acima da média nacional. São demonstrações
claras de que temos empresários de alto nível e empresas sólidas. O
Bahamas vai continuar a crescer não só em Juiz de Fora, mas
também em outras cidades da Zona da Mata mineira e Vertentes.
Temos procurado estudar com critério cada mercado onde vamos
expandir os nossos negócios. Neste ano em que comemoramos 25
anos, investimos num projeto inovador na Zona da Mata mineira: o
Suprir Aqui, auto-serviço de atacado, uma tendência nacional que vem
crescendo muito em todo o Brasil.
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Projetamos um crescimento sustentável. Temos lançado projetos de

lojas com responsabilidade socioambiental, preservando nossas
fontes renováveis, usando equipamento e materiais que reduzem o
consumo de energia e o uso de sacolas plásticas. Esses são alguns
exemplos do que temos desenvolvido. Somos uma empresa que
privilegiou o trabalho por 25 anos, os investimentos sempre voltados
para o desenvolvimento de Minas Gerais e de nosso povo. Nossas
ações estão voltadas para políticas claras de crescimento com justiça
social. Temos parcerias sólidas nas cidades onde mantemos nossas
unidades. Não vamos crescer sozinhos. Temos nos preocupado com
nossos entornos.

Nossas ações vão ao encontro das comunidades organizadas que
se beneficiam dessas parcerias. Quero ainda agradecer ao Dr. Décio
Freire, responsável também por este dia, pois, com sua brilhante
equipe de advogados, nos assessora no dia-a-dia. Para finalizar,
reafirmamos uma certeza: o compromisso que o Bahamas tem com a
Zona da Mata e as Vertentes de Minas Gerais. Vamos continuar a
crescer. Concluo parodiando o grande estadista mineiro Tancredo
Neves: mineiros, o nosso compromisso é com Minas. Muito obrigado.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Grupo de Câmara da

Orquestra da Polícia Militar, que hoje se faz representar pelo tenor 2º-
Ten. Antônio Vicente Soares, que será acompanhado pelo saxofonista
1º-Sgt. José Márcio Auais e, nos teclados, pelo Cb. Juarez. O grupo
apresentará as músicas “Take a look at me now”, de Phill Collins, e “O
amor é tudo”, de Les Reed e Barry Mason.

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

Inicialmente, quero falar da satisfação que esta Casa tem em
homenagear empresa do porte da Rede Bahamas. É por isso que,
com muita alegria, cumprimento o Deputado Lafayette de Andrada,
grande amigo e companheiro, por esta brilhante iniciativa. É preciso
que os Deputados descubram essas jóias que estão espalhadas pelo
interior de Minas e as tragam para serem homenageadas, porque é
importante termos o reconhecimento do trabalho que é feito com
seriedade, com disciplina e com ordem, como o trabalho que essa
empresa tão bem executa. Parabéns, nobre Deputado Lafayette de
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Andrada, pela sua iniciativa, que foi, é claro, aprovada por todos os
Deputados desta Casa.

Quero cumprimentar os dirigentes, aqueles que tomam conta da
empresa, os empreendedores e os fundadores, que são novos ainda,
já que a empresa comemora 25 anos. Cumprimento o Sr. Paulo
Roberto Lopes, Diretor Financeiro da Rede Bahamas.

Sei que não deve ter sido fácil o trabalho dessa empresa, nesses 25
anos, num País com tantas crises e dificuldades. Podemos lembrar o
Plano Bresser, o Plano Collor, o bloqueio da poupança. Tantos planos
só atrapalharam quem queria trabalhar. Vocês superaram com muita
competência todas essas dificuldades, além das taxações, que não
são fáceis. Vocês merecem o nosso reconhecimento. Parabéns, Paulo
Roberto, pela sua competência, bem como da sua equipe de trabalho.
Disse ao meu companheiro Deputado Lafayette que teve sorte de ter-
se pronunciado antes do Jovino, muito bom no discurso. Como estou
falando depois dele, não está sendo fácil. Parabéns, Jovino. Tudo o
que escrevi aqui já foi dito pelos dois, que me antecederam. Por seu
intermédio, parabenizo todos os componentes da empresa. Também
quero parabenizar os familiares. É muito importante o trabalho em
família. A família tem de permanecer como a “cellula mater” da
sociedade. Se acabarmos com ela, acabaremos com o mundo. Mais
uma vez, está comprovada a eficiência, a força da união e da
superação do trabalho em família. Ninguém consegue dobrar a família
unida. Parabéns aos familiares. Cumprimento a todos, por intermédio
do Sr. José de Paula e de D. Penha, que, com seus cabelos brancos,
estão aqui firmes, aplaudindo esta homenagem justa aos 25 anos do
grupo. Cumprimentando-os, cumprimento todos os demais
funcionários.

Queremos ainda prestar uma homenagem aos funcionários da
empresa. Ninguém faz nada sozinho. É preciso haver uma equipe. Há
os timoneiros, que comandam, os empreendedores; e a equipe de
trabalho, que tem de trabalhar em sintonia, com competência. Vocês
conduzem cerca de 3 mil funcionários em Minas Gerais. Por isso esta
Assembléia acertou ao fazer esta justa homenagem. Não há outro
interesse, outra situação, a não ser a da justiça, do reconhecimento e
do aplauso a vocês, que fazem um belo trabalho nessa bela empresa,
por 25 anos. Também os parabenizo.
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Temos de cumprimentar o Nerso da Capitinga pelo “show”, que fez a

reunião ficar diferente. Parabéns pela sua manifestação, sempre
alegre. A alegria tem de estar presente nas homenagens. Você caiu
do céu. Queremos aplaudi-lo. Ficamos um pouco preocupados com o
fiscal do Ibama, mas depois você se acerta com ele. Sei que você é
um defensor do meio ambiente. Cumprimento ainda os três
componentes do Grupo de Câmara da Orquestra da Polícia Militar.
Vocês são brilhantes. Conheço um pouco o 2º-Ten. Soares. Poderia
ter cantado mais. Parabéns, vocês são maravilhosos. O Hino Nacional
e as músicas que vocês cantaram nos encantaram. Por fim,
cumprimento a todos os telespectadores da nossa TV Assembléia -
tenho certeza de que os da Zona da Mata que não puderam vir até
aqui nos vêem alegres e felizes - e todos os nossos funcionários que
nos ajudam a trabalhar nesta Assembléia.

Para encerrar, quero dizer que a empresa consegue superar porque
há vontade e determinação de buscar, por meio da luta, as grandes
conquistas. As coisas fáceis não têm grande valor. Vi o relatório das
suas atividades, o quanto vocês fazem de promoção social, de
estímulo ao esporte.

Cada vez que se ajuda uma criança, ou jovem forma-se um cidadão.
Sou médico pediatra e estou vendo as crianças embelezando esta
noite, na Assembléia. O esporte é completo, instrui, educa, forma,
disciplina e nos ensina a respeitar o adversário. Vocês, que estimulam
o esporte, merecem o nosso reconhecimento pelo grande feito que
realizam onde estão inseridos.

E a promoção social. Tantos eventos em que participam e ajudam.
Fiquei sabendo de uma curiosidade, da qual darei conhecimento aos
telespectadores que nos vêem. O grupo dos Bahamas, na cidade
onde atua, na época de aniversário da empresa, a cada ano, faz
várias promoções durante várias semanas, o que beneficia todo o
mundo. Todo o mundo sai ganhando e satisfeito. Eles ganham menos
porque fazem promoção, mas vendem mais, e acabam ganhando a
mesma coisa ou até mais. E envolvem a comunidade. É um grupo
inteligente, capaz, competente, que faz também reciclagem com os
plásticos. Eles trabalham para evitar que os plásticos de longa
duração permaneçam na natureza por muito tempo, realizando um
trabalho ambiental, protegendo o meio ambiente.
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Por tudo isso, pelos seus méritos, pelo que representam para toda a

região onde estão inseridos e para Minas Gerais, a Assembléia
Legislativa, através deste requerimento de um momento iluminado do
Deputado Lafayette de Andrada, presta-lhes justa homenagem.
Parabéns, que Deus ilumine a todos, às suas famílias e aos seus
funcionários, para que continuem trabalhando, empenhando-se,
lutando e crescendo, como vêm fazendo nesses 25 anos, por mais
tantos anos quanto Deus quiser. Parabéns e muito sucesso a todos.
Muito obrigado.

Esta Presidência não deixará também de se desculpar pela não-
apresentação do vídeo, porque tivemos um problema técnico. Não foi
falha técnica, pois queimou uma peça, e o vídeo não funcionou. Fica
registrado o nosso pedido de desculpas ao grupo e a todos os que
nos estão assistindo por não termos apresentado o vídeo da empresa.

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 amanhã, dia 2, 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,
com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi
publicada na edição do dia 2/12/2008.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 60ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/12/2008

Presidência do Deputado Roberto Carvalho
Sumário: Comparecimento - Abertura - Composição da Mesa - Ata -

Destinação da reunião - Suspensão e reabertura da reunião - Eleição
da Mesa; declaração 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 - Agostinho Patrús Filho - Almir
Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz -
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Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - 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 Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise
- Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Roberto Carvalho) - 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.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida o Deputado Getúlio Neiva

e a Deputada Elisa Costa para exercerem, respectivamente, as
funções de 1º e 2º-Secretários. Com a palavra, a Sra. 2ª-Secretária
para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- A Deputada Elisa Costa, 2ª-Secretária “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 eleição da Mesa da
Assembléia para o biênio 2009-2010, nos termos do § 2º do art. 8º do
Regimento Interno, com a redação dada pelo art. 2º da Resolução nº
5.222, de 3/12/2004.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência suspende os trabalhos por 1 minuto

para entendimentos entre as Lideranças sobre a eleição dos membros
da Mesa da Assembléia. Estão suspensos os nossos trabalhos.
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Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Eleição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência dará início ao processo de eleição
da Mesa da Assembléia para o biênio 2009-2010. Para tanto, convida
os Deputados Luiz Humberto Carneiro e Wander Borges para atuarem
como escrutinadores. A Presidência informa ao Plenário que, em
conformidade com o inciso I do art. 9º do Regimento Interno,
encerrou-se às 7 horas de hoje o prazo para registro de candidatos à
eleição da Mesa da Assembléia. Com a palavra, o Sr. 1º-Secretário
para proceder à apresentação da chapa e dos candidatos avulsos
registrados.

O Sr. Secretário (Deputado Getúlio Neiva) - Até às 7 horas de hoje
foram registradas as seguintes candidaturas, por chapa: Presidente -
Deputado Alberto Pinto Coelho; 1º-Vice-Presidente - Deputado Doutor
Viana; 2º-Vice-Presidente - Deputado José Henrique; 3º-Vice-
Presidente Weliton Prado; 1º-Secretário - Deputado Dinis Pinheiro; 2º-
Secretário - Deputado Hely Tarqüínio; 3º-Secretário - Deputado
Sargento Rodrigues. Não houve candidaturas avulsas.

O Sr. Presidente - A Presidência, no uso da atribuição que lhe
confere o art. 83 do Regimento Interno, como fiscal da ordem, a quem
compete tomar as providências necessárias ao funcionamento normal
das reuniões, estabelece as seguintes normas complementares para a
eleição da Mesa da Assembléia para o biênio 2009-2010:

Os envelopes para a votação, devidamente rubricados, serão
entregues pelos escrutinadores às Deputadas e aos Deputados, na
medida em que forem chamados pelo Sr. Secretário.

As Deputadas e os Deputados deverão dirigir-se à cabine de
votação, cada um por sua vez, e apenas quando forem chamados.
Deverão colocar nos envelopes as cédulas contendo o nome de seu
candidato a Presidente, 1º-Vice-Presidente, 2º-Vice-Presidente, 3º-
Vice-Presidente, 1º-Secretário, 2º-Secretário e 3º-Secretário.

Somente poderão ser colocadas dentro da sobrecarta as cédulas
oficiais de votação fornecidas pela Mesa da Assembléia,
confeccionadas em papel próprio e de acordo com as especificações
desta Presidência.

Não será aceito nenhum sinal, procedimento ou material que possa
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identificar o voto. O voto com qualquer tipo de identificação será
anulado.

Fica proibida a presença de qualquer Deputada ou Deputado
próximo à cabine de votação e nas escadas de acesso a ela, exceto
de quem estiver votando.

O Sr. Secretário deverá aguardar que cada parlamentar conclua a
votação para chamar o nome seguinte.

Em caso de cédulas repetidas para o mesmo cargo, será
considerado apenas um voto. Em caso de cédulas diferentes para o
mesmo cargo, o voto para o cargo será anulado. Com a palavra, o Sr.
1º-Secretário, para proceder à chamada de votação secreta.

O Sr. Secretário - (- Faz a chamada.).
- Depositam seus votos na urna as seguintes Deputadas e os

seguintes Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Roberto

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir
Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz -
Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - 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 Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise
- Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

O Sr. Secretário - Sr. Presidente, votaram 76 Deputados.
O Sr. Presidente - A Presidência recomenda aos escrutinadores que

procedam à abertura da urna e à verificação da coincidência do
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número de sobrecartas com o número de votantes.

- Procede-se à conferência das sobrecartas com o número de
votantes.

O Sr. Presidente - Votaram 76 Deputados. Foram encontradas na
urna 76 sobrecartas. Os números conferem. A Presidência solicita aos
escrutinadores que procedam à abertura das sobrecartas e à
separação das cédulas, de acordo com os cargos a serem
preenchidos. As sobrecartas deverão ser abertas uma a uma.
Havendo qualquer fato que possa ensejar dúvida, deverá ser
comunicado imediatamente a esta Presidência. Em caso de cédulas
repetidas para o mesmo cargo, será considerado apenas um voto. Em
caso de cédulas diferentes para o mesmo cargo, o voto para o cargo
será anulado.

- Procede-se à apuração dos votos.
O Sr. Presidente - Os escrutinadores deverão fazer agora a

anotação dos votos no boletim de apuração.
- Procede-se à anotação dos votos no boletim de apuração.
O Sr. Presidente - Este é um momento de muita emoção. Embora o

resultado da votação seja conhecido por todos, a Presidência solicita
ao Sr. 1º-Secretário que anuncie o resultado da votação.

O Sr. Secretário - Para 3º-Secretário, candidato Deputado Sargento
Rodrigues, 54 votos válidos; para 2º-Secretário, candidato Deputado
Hely Tarqüínio, 67 votos válidos; para 1º-Secretário, candidato
Deputado Dinis Pinheiro, 72 votos válidos; para 3º-Vice-Presidente,
candidato Deputado Weliton Prado, 50 votos válidos; para 2º-Vice-
Presidente, candidato Deputado José Henrique, 71 votos válidos; para
1º-Vice-Presidente, candidato Deputado Doutor Viana, 59 votos
válidos; para Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, candidato Deputado Alberto Pinto Coelho, 74 votos
válidos.

O Sr. Presidente - A Presidência proclama eleitos: Presidente,
Deputado Alberto Pinto Coelho; 1º-Vice-Presidente, Deputado Doutor
Viana; 2º-Vice-Presidente, Deputado José Henrique; 3º-Vice-
Presidente, Deputado Weliton Prado; 1º-Secretário, Deputado Dinis
Pinheiro; 2º-Secretário, Deputado Hely Tarqüínio, e 3º-Secretário,
Deputado Sargento Rodrigues.

A Presidência deseja que todos continuem fazendo da nossa
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Assembléia um exemplo para o Brasil. Com a palavra, para
declaração de voto, o Deputado Vanderlei Miranda, que, com sua
verve e eloqüência, tem o direito de enriquecer nossa reunião.

Declaração de Voto
O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, agradeço-lhe pela

sensibilidade. Quero apenas parabenizar os colegas que compõem a
nova Mesa, aqueles que foram reconduzidos ao cargo e aqueles que
agora chegam. Parabenizo V. Exa. pelo excelente trabalho que fez
enquanto membro desta Mesa.

Quero, ainda, fazer a defesa das mulheres. Sinto falta de uma
mulher na Mesa. Espero que a próxima Mesa Diretora desta
Assembléia tenha uma representante das mulheres.

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 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS
HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 26/11/2008
Às 9h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo, João Leite e Zé Maia, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, a Deputada Rosângela Reis e
os Deputados Weliton Prado, Sebastião Costa e Ronaldo Magalhães.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Sebastião Costa, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofício da Sra. Célia Varela, da Secretaria
da Fian Brasil, convidando a Comissão para participar de reunião
sobre questão quilombola no Norte de Minas, a realizar-se em
26/11/2008; e ofícios dos Srs. Adão da Silva, policial militar,
solicitando a esta Comissão tomada de providências relativas à
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denúncia de agressão sofrida por parte de policiais militares de Cel.
Fabriciano; Milton Sabino, Delegado de Polícia de Piúma (ES),
justificando sua ausência na reunião desta Comissão em 19/11/2008,
no Município de São Francisco do Glória, e encaminhando cópia do
relatório de investigações sobre o homicídio do Sr. Gilberto Souza e
Silva, ex-Prefeito; Paulo Alkmim, Ouvidor de Polícia, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 680/2007; Bernardo
Tavares de Almeida, Secretário-Adjunto de Planejamento e Gestão,
prestando a esta Comissão informações relativas ao Ofício nº
2.161/2008/SGM. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para
ouvir as Sras. Lila Martins da Silva, Diretora da Escola Estadual Dênio
Moreira de Carvalho, Centro Penitenciário; Érica Itaboraí Castro
Nogueres, Diretora Administrativa; Cristini Maria de Oliveira Lima
Nogueira, Diretora de Atendimento; e Cíntia Cristina Martins,
assistente social, da Penitenciária de Ipaba; Lara Aparecida dos
Anjos, pedagoga; e os Srs. Adão dos Anjos, Diretor da Penitenciária;
Antônio Celestino Pena, Vice-Prefeito; Geraldo Donato de Almeida,
Pastor da Assembléia de Deus; José Domingos da Silva, Presbítero
da Igreja da Assembléia de Deus, de Ipaba; Davs Antônio Cardoso,
ex-Prefeito Municipal de Abre Campo; Vicente Pacheco Campos,
Presidente da Comunidade de Ipatinga; Paulo Roberto Santos
Romero, Promotor de Justiça Militar de Belo Horizonte, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Sebastião Costa, autor do requerimento que deu origem
ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os Projetos de Lei
nºs 2.761/2008, com a Emenda nº 1(relator: Deputado Durval Ângelo);
e 2.812/2008 (relator: Deputado Durval Ângelo), que receberam
parecer por sua aprovação. 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
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aprovados requerimentos da Deputada da Deputada Rosângela Reis,
em que solicita seja realizada visita desta Comissão à Penitenciária de
Ipaba; e dos Deputados Sebastião Costa, em que solicita sejam
ouvidos nesta reunião o Ten. Adão dos Anjos e demais participantes
desta reunião, que prestarão esclarecimentos sobre o funcionamento
da Penitenciária de Ipaba; Durval Ângelo (6), em que solicita sejam
realizadas reuniões, para em audiência pública, com convidados que
menciona, comemorar o Dia Internacional Contra a Incineração do
Lixo Hospitalar e Industrial; e para divulgar o Relatório do
Observatório de Direitos Humanos, que consiste na apresentação da
situação qualitativa dos direitos humanos no Estado; seja realizada
visita desta Comissão e da de Segurança Pública à Penitenciária
Dutra Ladeira, principalmente no Pavilhão 7, onde estão abrigados os
presos policiais; seja encaminhada à Corregedoria da Polícia Militar
pedido de providências para a complementação da documentação
apresentada pela Sra. Aparecida Maria Martins Pereira; seja
encaminhado à Defensoria Pública, ao Ministério Público Estadual e
ao Juiz da Vara de Execuções Criminais da Comarca de São Gonçalo
do Sapucaí pedido de providências para a progressão da pena de
Flávio Alves, detido na cadeia pública de São Gonçalo do Sapucaí;
sejam encaminhadas ao Ministério Público Estadual cópias das notas
taquigráficas da visita e da reunião desta Comissão, realizada em São
Gonçalo do Sapucaí, no dia 20/11/2008, e pedido de providências
para a revisão do processo criminal, que teve por vítima Aquiles
Soares Ângelo, ocorrido nesse Município, e ao Conselho Nacional de
Justiça e à Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, pedido de providências para a correição do magistrado
responsável pelo referido processo; e João Leite (13), em que solicita
seja realizada visita desta Comissão ao Secretário de Estado de
Saúde, para discutir a situação da Associação Unificada de
Recuperação e Apoio - Aura, entidade que lida com o tratamento do
câncer infantil; em que pleiteia sejam solicitadas aos Srs. Fernando
Zardini Antônio, Procurador-Geral de Justiça, e Paulo Hartung,
Governador do Estado de Espírito Santo, informações sobre a
apuração do assassinato do Sr. Gilberto Souza e Silva, ex-Prefeito de
São Francisco do Glória, ocorrido em 13/1/2008, no Município de
Piúma (ES), que teve como suposto executor Delair Siqueira da Silva,
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e seja encaminhado àquele órgão cópia das notas taquigráficas da
reunião desta Comissão, realizada em 19/11/2008, nesse Município;
seja encaminhado ao Sr. Frederico Guilherme Pimentel, Presidente do
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, pedido de
informações sobre a tramitação do processo relativo ao referido
assassinato, com cópia dessas notas taquigráficas; seja encaminhado
à Deputada Janete de Sá, Presidenta da Comissão de Cidadania e
dos Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Espírito Santo,
pedido de providências para o acompanhamento, pela Comissão, da
apuração do assassinato do ex-Prefeito de São Francisco do Glória, e
cópia das referidas notas taquigráficas; seja encaminhado ao
Secretário de Estado de Defesa Social pedido de 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, ainda não desvendados, e de ação
especial da polícia militar a fim de promover o desarmamento da
população; sejam realizadas visitas desta Comissão ao Centro
Socioeducativo de Juiz de Fora e à Penitenciária Ariosvaldo Campos
Pires; seja encaminhado ao Juiz e Promotor de Justiça da Infância e
da Juventude da Comarca de Juiz de Fora, pedido de informações
sobre o funcionamento e a rebelião ocorrida no referido Centro; em
que pleiteia seja solicitado ao Secretário de Estado de Defesa Social
cópia do Relatório Final da Corregedoria da Secretaria, que apurou a
situação do Centro Socioeducativo de Juiz de Fora, e seja
encaminhado pedido de informações sobre a permanência de
menores oriundos dos Municípios de Belo Horizonte, Contagem, São
Sebastião do Paraíso e Itabira nas dependências do referido Centro, e
a respeito do funcionamento do Plantão Interinstitucional da Infância e
Juventude em Minas Gerais, especificamente no Município de Juiz de
Fora; seja encaminhado ao Sr. Cristino Domingos Ribeiro, Delegado
da 7ª Delegacia Regional de Juiz de Fora, pedido de informações
acerca dos inquéritos abertos para apuração da rebelião, ocorrida
naquele Centro Socioeducativo, no dia 18/11/2008. 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, 1º de dezembro de 2008.
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Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Antônio Carlos Arantes.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

591/2008
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 591/2008, da Secretaria Municipal

de Saúde de Ressaquinha, objetiva alterar a regionalização e a meta
física da Ação 4081 - Sistema Estadual de Transporte em Saúde -, no
Programa Estruturador 044 - Regionalização - Urgência e
Emergência.

A proposta foi apresentada em audiências públicas realizadas pela
Comissão de Participação Popular no dia 30/10/2008, em Barbacena,
e 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.

As propostas nºs 598, 599, 617 e 633/2008, de autoria,
respectivamente, da Secretaria Municipal de Saúde de Tocantins, da
Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora, da Prefeitura
Municipal de Antônio Carlos, do Conselho Municipal de Saúde, do
Departamento Municipal de Saúde Pública - Demasp - Barbacena e
da Prefeitura Municipal de Itaobim - Cismeje, foram anexadas por
objetivarem a mesma alteração.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 20 /11/2008, vêm as
propostas a esta Comissão para receberem parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em epígrafe visa alterar a regionalização e a meta física

da Ação 4081 - Sistema Estadual de Transporte em Saúde - para
dotar a Região do Jequitinhonha-Mucuri de dois módulos de
transporte sanitário e aumentar o número de módulos de transporte
sanitário das Regiões da Mata e Central.

O Sistema Estadual de Transporte em Saúde - Sets - foi criado em
2005 e funciona a partir de parceria firmada entre a Secretaria de
Estado de Saúde - SES -, Consórcios Intermunicipais de Saúde e
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prefeituras. Tem como objetivo integrar os Municípios das
microrregiões em uma rede cooperativa e solidária, por meio do
transporte de pacientes de pequenos Municípios que necessitam de
consultas médicas e procedimentos especializados, bem como de
exames fora de seus domicílios.

O Sets foi desenvolvido para facilitar o fluxo e contrafluxo de
pessoas e produtos nas redes de atenção à saúde e é composto por
vários módulos. O módulo de urgência e emergência é feito por
ambulâncias que integram o Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência - Samu. Já o módulo de transporte eletivo é destinado ao
transporte de pacientes que não estejam em situação de emergência
e é feito por microônibus, com rotas predefinidas. O módulo de
transporte de material biológico realiza o transporte de amostras dos
exames de patologia clínica, também nos microônibus do transporte
eletivo. O transporte dos resíduos dos serviços de saúde é realizado
por um caminhão-baú, que recolhe esses resíduos nas unidades
básicas de saúde, levando-os para a cidade mais próxima que tenha
condições de incinerá-los. Há ainda um módulo para o transporte das
equipes do PSF, e outro está sendo implantado para transportar
pacientes para a terapia renal substitutiva.

A organização do Sets é fortalecida pelos consórcios intermunicipais
de saúde, que são responsáveis pelo gerenciamento do sistema. Esse
modelo é fundamental para garantir o acesso da população ao
Sistema Único de Saúde - SUS.

Segundo dados da SES, em 2008, o módulo de transporte de
paciente eletivo está implantado em 9 microrregiões e o de resíduos
de serviços de saúde em 3 microrregiões.

A Ação 4081 - Sistema Estadual de Transporte em Saúde - no
PPAG prevê, para o exercício de 2009, a implantação de 14 módulos
de transporte em várias regiões do Estado, mas não há previsão para
a Região Jequitinhonha-Mucuri. Para as Regiões Central e da Mata
está prevista a implantação de, respectivamente, 4 e 2 módulos.

Tendo em vista a importância do bom funcionamento do transporte
sanitário para garantir o acesso da população aos serviços de saúde,
consideramos necessário alterar a regionalização e as metas físicas
da ação no PPAG.

Conclusão
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Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 591/2008 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Maria Lúcia Mendonça, relatora - Carlin

Moura - João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

611/2008
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 611/2008, da Secretaria de Saúde

e Saneamento de Juiz de Fora, objetiva alterar a Ação 1127 -
Financiamento de Reforma, Construção e Equipamento das Unidades
Básicas da Saúde do PSF -, no Programa Estruturador nº 049 - Saúde
em Casa -, para alterar o produto e a unidade de medida da ação,
bem como para incluir a Região da Mata.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada pela
Comissão de Participação Popular, no dia 30/10/2008, em Barbacena,
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. Essas
sugestões foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

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 1127 - Financiamento de

Reforma, Construção e Equipamento das Unidades Básicas da Saúde
do PSF -, no Programa 049 - Saúde em Casa -, para incluir a Região
da Mata. Visa também modificar o produto e a unidade de medida
dessa ação.

As Unidades Básicas de Saúde - UBS - compõem a estrutura física
básica de atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde -
SUS - e têm função de promover saúde e prevenir doenças,
oferecendo tratamento quando for necessário. Nessas unidades são
feitas consultas eventuais e pré-agendadas nas áreas de clínica
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médica, pediatria, ginecologia e obstetrícia, podendo haver também
assistência odontológica, além de cuidados como aplicação de
curativos e de medicamentos.

Essas unidades devem ter prioridade na gestão do sistema, pois seu
funcionamento adequado possibilita melhor organização de alta e
média complexidade, diminuindo o fluxo de pacientes nos prontos-
socorros e hospitais. Isso ocorre porque os problemas de saúde mais
comuns podem ser resolvidos nas UBS, o que liberaria os
ambulatórios de especialidades e hospitais para sua real função.

Investimentos em infra-estrutura e tecnologia das UBS existentes ou
construções de novas unidades contribuem para a melhora do
atendimento na rede básica de saúde, e a Ação 1127 - Financiamento
de Reforma, Construção e Equipamento das Unidades Básicas da
Saúde do PSF - no PPAG prevê, para o exercício de 2009, atender
200 equipes em todo o Estado.

O produto da ação “equipes contempladas” nos parece equivocado,
uma vez que é o Município, por meio do Fundo Municipal de Saúde,
que recebe recursos para construir, reformar ou comprar
equipamentos e material de consumo para as UBS, razão pela qual
sugerimos a alteração do produto para “Município contemplado com
recurso”.

Para receber os recursos da ação citada, os Municípios devem
elaborar projeto da UBS, razão pela qual sugerimos que a
regionalização da ação seja mantida como “estadual”, uma vez que
não é possível prever quais Municípios apresentarão o referido
projeto.

Além disso, os Municípios devem ter equipes do Programa de
Saúde da Família - PSF -, bem como devem cumprir metas
especificadas pela Secretaria de Estado de Saúde - SES -, tais como:
redução do número de internações hospitalares sensíveis à atenção
ambulatorial; obtenção de 95% da cobertura vacinal e redução da
mortalidade materna e infantil.

Tendo em vista as ponderações feitas, consideramos necessário
alterar o produto e a unidade de medida da ação.

Conclusão
Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 611/2008 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
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2.785/2008.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
621/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 621/2008, da Pontifícia
Universidade Católica de Minas Gerais/Parlamento Jovem, visa alterar
a finalidade da Ação 4115 - Promoção do Esporte Educacional -, para
acrescentar ao final dela a expressão “por meio de oferta direta pelas
escolas ou em parceria com entidades esportivas e de lazer”. A
Proposta de Ação Legislativa nº 640/2008, de autoria do Sindicato dos
Estabelecimentos de Natação, Ginástica, Recreação e Cultura Física
de Minas Gerais; da Associação Mineira de Academias e do Conselho
Regional de Educação Física/6º Região/MG, visa criar ação nova
chamada “Academia na Escola”, com o fim de proporcionar aos
alunos das escolas públicas da rede estadual o acesso a atividades
físicas nas academias, no contraturno escolar. Por conter objetivo
similar, a segunda proposta foi anexada à primeira.

As propostas foram apresentadas 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.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008, vêm as
propostas a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em epígrafe pretende alterar a finalidade da Ação 4115 -

Promoção do Esporte Educacional -, para acrescentar ao final dela a
expressão “por meio de oferta direta pelas escolas ou em parceria
com entidades esportivas e de lazer”.

A Ação 4115 está inserida no Programa 149 - Incentivo ao Desporto
-, que tem como objetivo estimular a prática de esporte e de atividades
físicas regulares voltadas para manutenção da saúde, assim como a
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prática de atividades lúdicas que contribuam para a qualidade de vida
dos mineiros e para o desenvolvimento de hábitos saudáveis e de
integração social.

A Lei nº 15.030, de 2004, que dispõe sobre a prática da educação
física na rede pública estadual de ensino, estabelece que a educação
física integra a proposta pedagógica das escolas da rede pública
estadual de ensino e é componente curricular obrigatório de todas as
séries ou anos dos ciclos da educação básica, ajustado às faixas
etárias e às condições da população escolar.

Além dos benefícios para a saúde, sabemos que, nas áreas de
maior vulnerabilidade social, a possibilidade de ocupar o período fora
do horário escolar com a realização de atividades físicas e de lazer
contribui de maneira significativa para a formação da cidadania de
crianças e adolescentes. Consideramos, portanto, necessário garantir
que os jovens tenham acesso a essas atividades no contraturno
escolar, por meio da parceria com entidades esportivas e de lazer,
conforme sugere a proposta.

Ressalte-se que a prática de atividade física promove benefícios
imediatos (regularização dos níveis de glicose sangüínea, de
adrenalina e noradrenalina, assim como da quantidade e qualidade do
sono) e em longo prazo (melhora da capacidade cardiovascular,
aumento da flexibilidade, da resistência, da força muscular e da
coordenação motora). Outros benefícios são o controle da pressão
arterial, a redução dos níveis de colesterol e triglicérides e a redução
dos fatores de risco cardiovasculares. Além disso, a prática de
exercícios é fundamental para o desenvolvimento físico e emocional
das crianças e adolescentes.

Tendo em vista a importância da implementação de políticas de
promoção de atividades físicas e de lazer para crianças e
adolescentes no Estado, apresentamos emenda para alterar a
finalidade da Ação 4115 - Promoção do Esporte Educacional -, além
de corrigir possível erro no produto e aumentar gradativamente as
metas físicas e financeiras para os próximos anos.

Conclusão
Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 621/2008 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.
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Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
630/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 630/2008, de autoria do Sindicato
Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais - Sind-UTE-
MG -, objetiva criar ação nova para prestar serviços de atenção
primária aos alunos das escolas públicas da rede estadual.

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 criar ação nova para prestar serviços de

atenção primária aos alunos das escolas públicas da rede estadual,
com ênfase nas ações de prevenção, incluindo a assistência
odontológica.

O objetivo da proposta é semelhante ao do Programa Saúde na
Escola - PSE -, instituído pelo Decreto Presidencial nº 6.286, de 2007,
e desenvolvido pelos Ministérios da Saúde - MS - e da Educação,
para integrar as ações desenvolvidas rede pública de ensino e as
Equipes de Saúde da Família - ESF.

O PSE tem 4 componentes, descritos a seguir: a “avaliação das
condições de saúde das crianças, adolescentes e jovens”, que se
refere à atenção clínica e inclui detecção precoce de determinadas
patologias, atualização do calendário vacinal e avaliações
oftalmológica, auditiva, nutricional e da saúde bucal; o componente de
“promoção de saúde e prevenção” inclui ações de promoção de
alimentação saudável e de atividade física, bem como de ações de
educação para a saúde sexual e reprodutiva, ações de prevenção das
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DST/Aids, da gravidez na adolescência e do uso de álcool, tabaco e
outras drogas e ações de promoção da paz e prevenção da violência;
a “educação permanente e capacitação dos profissionais e dos
jovens” prevê ação de educação permanente de jovens para
promoção da saúde e da educação e capacitação de profissionais de
educação nos temas da saúde, bem como constituição das equipes
de saúde que atuarão no PSE; o último componente é o
“monitoramento e avaliação da saúde dos estudantes”, que envolve a
Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, feita em parceria com o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE - e o Encarte
Saúde no Censo Escolar, aplicado no Projeto Saúde e Prevenção nas
Escolas desde 2005 e que consiste em questões relativas às DST-
Aids.

O MS criou o incentivo ao PSE, recurso transferido ao Município, por
meio do Fundo Municipal de Saúde, a partir de sua adesão ao
programa, em parcela única, com base no número de ESF
cadastradas no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos
de Saúde, nos termos da Portaria/GM nº 1.861, de 2008. Essa mesma
norma, no art. 2º, estabelece critérios para a adesão do Município ao
programa: o seu Índice de Desenvolvimento da Educação Básica -
IDEB - deve ser menor ou igual a 2,69 nos anos iniciais do ensino
fundamental e deve ter 100% de cobertura pelas ESF desde abril de
2008, ou estar entre os Municípios com os 20 menores IDEB abaixo
da média nacional nos anos iniciais do ensino fundamental e ter 100%
de cobertura em cada Estado. Ou, então, abrigarem em seu território
escolas participantes do Programa Mais Educação.

A portaria citada prevê que a adesão ao PSE terá início em
4/12/2008, mas estabelece que os Municípios teriam até 5 de outubro
deste ano para enviar ao MS manifestação de interesse de adesão ao
PSE.

O Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG 2008 - 2011
não tem nenhuma ação semelhante à proposta nas Áreas de
Resultado Vida Saudável ou Educação de Qualidade. Consideramos
importante utilizar o espaço escolar para incentivar práticas de
promoção da saúde e prevenção, razão pela qual sugerimos a criação
de ação nova no Programa Estruturador 049 - Saúde em Casa -, que
preveja incentivo do Estado aos Municípios na implantação do PSE.
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Sugerimos que a nova ação, que tem como base o PSE, seja

desenvolvida inicialmente nas localidades atendidas pelo Programa
036 - Projeto Travessia -, da Área de Resultado Redução da Pobreza
e Inclusão Produtiva que, em 2009, incluirá 33 Municípios. Definimos
o produto da ação como “equipe contemplada”, pois o PSE é
desenvolvido pelas ESF, sendo necessário apenas uma equipe por
Município.

A meta financeira definida para 2009 foi calculada com base nos
valores repassados no Projeto Travessia às ESF que prestam
assistência à saúde dos alunos matriculados nas escolas. Para a
compensação dos recursos orçamentários, sugerimos a Ação 4391 -
Promoção e Execução de Ações de Saúde -, no Programa 706 -
Atenção à Saúde.

Conclusão
Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 630/2008 na forma de emendas ao Projeto de Lei nº
2.785/2008 e ao Projeto de Lei nº 2.786/2008.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
641/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 641/2008, do Sindicato dos
Estabelecimentos de Natação, Ginástica, Recreação e Cultura Física
de Minas Gerais e da Associação Mineira de Academias, visa criar
ação nova para promover o desporto de participação para pessoas
idosas. A Proposta de Ação Legislativa nº 642/2008, de autoria do
Conselho Estadual do Idoso, foi anexada à primeira por ter objetivo
similar.

As propostas foram apresentadas 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.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008, vêm as



190
propostas a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em epígrafe visa criar nova ação, semelhante à antiga

Ação 4285 - Promoção de Atividades Físicas e de Lazer -, para
promover atividades físicas e de lazer específicas para a população
idosa do Estado.

A nova ação seria inserida no Programa 149 - Incentivo ao Desporto
-, que tem como objetivo estimular a prática de esporte e de atividades
físicas regulares voltadas para manutenção da saúde, assim como a
prática de atividades lúdicas que contribuam para a qualidade de vida
dos mineiros e para o desenvolvimento de hábitos saudáveis e de
integração social.

Segundo o IBGE, em 2000 havia mais de 14,5 milhões de idosos
(IBGE, 2002), em sua maioria com baixo nível socioeconômico e
educacional e com uma alta prevalência de doenças crônicas e
causadoras de limitações funcionais e de incapacidades, resultantes
da falta de controle sobre os fatores de risco preveníveis. A cada ano,
650 mil novos idosos são incorporados à população brasileira (IBGE,
2002) e a maior causa de mortalidade entre idosos brasileiros é o
acidente vascular cerebral.

Diante do contínuo e intenso processo de envelhecimento
populacional brasileiro, o Pacto pela Saúde, divulgado pela Portaria
GM nº 399, de 2006, estabeleceu a saúde do idoso como 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 seguir as seguintes diretrizes:
promoção do envelhecimento ativo e saudável; atenção integral á
saúde; estímulo às ações intersetoriais visando à integralidade da
atenção; implantação de serviços de atenção domiciliar; fortalecimento
da participação social, entre outras.

A promoção do envelhecimento ativo, com a manutenção da
capacidade funcional e da autonomia, é a meta de toda ação de
saúde direcionada a idosos. A abordagem do envelhecimento ativo
baseia-se no reconhecimento dos direitos das pessoas idosas e nos
princípios de independência, participação, dignidade, assistência e
auto-realização determinados pela Organização das Nações Unidas
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(WHO, 2002). O envelhecimento bem-sucedido pode ser entendido a
partir de três componentes: menor probabilidade de doença, alta
capacidade funcional física e mental e engajamento social ativo. Por
isso, a Organização da Nações Unidas recomenda que o governo e a
sociedade civil implementem políticas e programas que facilitem a
participação das pessoas idosas em equipamentos sociais, em grupos
de terceira idade, em atividades físicas e de lazer e em conselhos
comunitários.

Tendo isso em vista, consideramos necessário apresentar emenda
de finalidade na Ação 4330 - Promoção do Desporto de Participação -
para acrescentar a atenção à população idosa.

Conclusão
Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 641/2008 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
658/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 658/2008, da Prefeitura Municipal
de Ituiutaba, sugere a criação de ação nova no Programa 003 -
Arranjos Produtivos em Biotecnologia, Biocombustíveis,
Eletroeletrônicos e “Softwares” - com o nome “Implantação de
‘Bureau’ de Inteligência na Cadeira Produtiva do Álcool” e finalidade
de “Desenvolver inteligência e articular processos de inovação na
cadeia produtiva do álcool”.

A proposta foi apresentada na audiência pública realizada por esta
Comissão no dia 28/10/2008, em Ituiutaba, 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
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Tendo em vista que os “bureaus” já se encontram implantados, não

se justifica o acolhimento da proposta em epígrafe, na forma de ação
nova. Contudo, é necessário garantir a manutenção desses centros de
inteligência, o que fazemos por meio da emenda que apresentamos
na conclusão, alterando a finalidade da Ação nº 4699.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 658/2008 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
675/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 675/2008, da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais, sugere a criação de ação nova
no Programa 003 - Consolidação da Gestão de Recursos Hídricos em
Bacias Hidrográficas – com o nome “Enquadramento dos Corpos de
Água do Estado” e finalidade de “Promover o enquadramento dos
corpos de água do Estado, de acordo com o Zoneamento Ecológico
Econômico - ZEE - e os interesses da sociedade”.

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas nos
dias 5 a 7/11/2008 por esta Comissão, 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 Lei nº 13.199, de 1999, que dispõe sobre a Política Estadual de

Recursos Hídricos, estabelece uma série de instrumentos da política
e, entre eles, o enquadramento dos corpos de água. Esse instrumento
consiste numa classificação dos cursos de água por usos
preponderantes e características físico-químicas e biológicas de suas
águas.
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A elaboração de planos de recursos hídricos, instrumento maior da

política citada, deve promover o enquadramento como ferramenta de
gestão, razão pela qual acolhemos a proposta incluindo na finalidade
da Ação 1011 – Elaboração e Implementação de Planos de Recursos
Hídricos – a solicitação de especial atenção para o enquadramento
dos corpos de água.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 675/2008 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 2 de dezembro 2008.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
684/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 684/2008, da Federação das
Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg - , sugere a ampliação
da meta financeira das regiões Rio Doce e estadual, mantendo-se a
meta física, da Ação 1011 - Elaboração e Implementação de Planos
de Recursos Hídricos -, do Programa 011 - Consolidação da Gestão
de Recursos Hídricos em Bacias Hidrográficas.

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 meta financeira estabelecida para a Região do Rio Doce toma por

base os valores necessários para a produção de seis planos de bacia
hidrográfica exclusivamente para o ano de 2009, o que permite inferir
que os recursos são suficientes para os fins pretendidos. Tanto é
assim que, para os anos de 2010 e 2011, o PPAG não prevê recursos
para essa região.
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Já em relação à “regionalização estadual”, isto é, a que envolve todo

o território do Estado, entendemos que é preciso consignar recursos
financeiros para permitir ao gestor de recursos hídricos adotar as
medidas necessárias para a produção de planos de bacia hidrográfica
em qualquer região do Estado, segundo a avaliação dos órgãos
competentes, inclusive na região do Rio Doce.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 684/2008 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
705/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 705/2008, do Instituto Estrada
Real, sugere a alteração da regionalização da Ação 1396 –
Sinalização Turística, – do Programa 016 – Destinos Turísticos
Estratégicos –, com vistas a garantir a sinalização turística para os 43
circuitos turísticos certificados, bem como a manutenção da
sinalização rodoviária da Estrada Real.

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 20/11/2008, 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 garantia da sinalização turística para todos os circuitos turísticos

certificados é uma medida básica. Como observou o representante do
Instituto Estrada Real na audiência pública realizada nesta Casa,
ocasião em que a proposta foi apresentada, turismo se faz com placas
indicativas e informações. Portanto, é preciso alterar a Ação 1396
para que possa abranger todos os circuitos turísticos certificados.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação
Legislativa nº 705/2008 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
707/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 707/2008, do Conselho Estadual
de Segurança Alimentar e Nutricional – Consea –, sugere a inclusão
da Região Rio Doce, com redistribuição da meta física e ampliação de
valor na meta financeira, na Ação 4016 – Promoção do Turismo de
Negócios em Belo Horizonte e nos Principais Pólos de Minas Gerais –
, do Programa 016 – Destinos Turísticos Estratégicos –, com vistas a
garantir recursos para a promoção do turismo de negócio na cidade
de Governador Valadares, como cidade-pólo da região do Rio Doce.

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 20/11/2008, 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 Mesorregião do Vale do Rio Doce, composta de 102 Municípios,

vem sendo objeto de especial atenção deste Parlamento nas duas
últimas legislaturas. Pleiteia-se a sua inclusão na área de abrangência
do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste do Estado –
Idene –, como uma das formas de estimular a sua economia e criar
melhores condições de vida. E para solucionar os graves problemas
de degradação ambiental dessa região, foi constituída uma Comissão
Interparlamentar de Estudos da Bacia do Rio Doce – Cipe Rio Doce –,
composta pelas Assembléias mineira e capixaba.

Diante de um quadro como esse, entendemos que uma importante
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medida para o desenvolvimento dessa região é incluir a cidade de
Governador Valadares no PPAG, por apresentar expressivo potencial
de turismo, sobretudo no que diz respeito ao comércio de pedras
preciosas e granitos.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 707/2008 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
721/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 721/2008, de autoria das
Prefeituras Municipais de Itaobim, Itinga, Padre Paraíso, Ponto dos
Volantes, Caraí e Jequitinhonha, sugere a alteração da regionalização
das ações do Programa 059 - Convivência com a Seca e Inclusão
Produtiva -, com o objetivo de incluir a região Jequitinhonha/Mucuri,
com distribuição proporcional das metas física e financeira.

A proposta foi apresentada na audiência pública realizada 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.

Fundamentação
A inclusão da região do Vale do Jequitinhonha na regionalização das

ações do Programa 059 - Convivência com a Seca e Inclusão
Produtiva -, sob gestão do Instituto de Desenvolvimento do Norte e
Nordeste de Minas Gerais - Idene -, é pertinente em razão da própria
área de atuação do órgão e pelo rigor dos períodos de seca que
atingem sistematicamente as regiões Norte e Nordeste de Minas. Os
efeitos desse fenômeno são sentidos de forma equivalente nos
Municípios do Norte e do Jequitinhonha.
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No conjunto de ações do programa, há 13 que não atendem o Vale

do Jequitinhonha. Todas devem ser alteradas de forma a incluir a
região, com exceção da Ação 1365 - Sistema de Informação Gerencial
-, que tem como finalidade “controlar e monitorar ações para evitar
duplicidade de ações, desperdícios de recursos, bem como a
efetividade dos programas e projetos executados pelo Idene/Sedvan”.
Pelo fato de se referir a um sistema de informações, sua execução
não diz respeito a uma das regiões envolvidas, mas ao órgão gestor,
como fica claro na finalidade, motivo pelo qual sugerimos para essa
ação a alteração da regionalização para “estadual”.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 721/2008, na forma de emendas ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
722/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 722/2008, de autoria da Cisemeje
e da Associação dos Moradores e Amigos de Itinga, sugere a
alteração das metas física e financeira, com alteração do total da Ação
4646 - Atração de Investimentos para as Regiões Norte de Minas,
Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce -, do Programa 039 - Promoção de
Investimentos e Inserção Regional (Inclusive Agronegócio).

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas por
esta Comissão no dia 23 de outubro de 2008 em Itaobim e 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 Ação 4646 – Atração de Investimentos para as Regiões Norte de
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Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce -, do Programa 039 -
Promoção de Investimentos e Inserção Regional (Inclusive
Agronegócio) -, tem um papel fundamental no desenvolvimento
dessas regiões e contribuirá para reduzir o quadro de desigualdades
regionais do Estado.

A proposta é pertinente por corrigir um desvio do planejamento, uma
vez que a série de metas físicas declina ao longo dos anos e a série
de metas financeiras cresce. A necessidade de atração de
investimentos para as regiões mais pobres do Estado ultrapassa o
horizonte de planejamento do PPAG em vigor. Os investimentos
nessas regiões devem ser crescentemente estimulados pelo
Executiivo mineiro.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 722/2008, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
810/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 810/2008, do Sind-UTE, sugere
ampliação gradual das metas física e financeira da Ação 1225 –
Ampliação das Escolas em Tempo Integral –, do Programa
Estruturador 019 – Escola em Tempo Integral –, da Área de
Resultados Educação de Qualidade, para alcançar todas as escolas
de educação básica. Em razão da similaridade de objetivos, foi
anexada à proposição a Proposta de Ação Legislativa nº 861/2008, do
Departamento Municipal de Educação de Itaobim.

As propostas foram apresentadas nas audiências públicas
realizadas por esta Comissão nos dias 23/10/2008, em Itaobim, e 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
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propostas 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 objetiva a ampliação gradual da Ação 1225 –

Ampliação das Escolas em Tempo Integral –, do Programa
Estruturador 019 – Escola em Tempo Integral –, de modo a atender
toda a rede pública da educação básica.

A Ação 1225, que a proposta pretende ampliar, visa,
prioritariamente, ao ensino fundamental e tem como finalidade
aumentar o aprendizado dos alunos por meio da ampliação do tempo
diário de permanência na escola, com prioridade para o atendimento
de crianças e jovens em áreas de vulnerabilidade social.

O atendimento complementar ao aluno do ensino médio é voltado,
normalmente, para a formação profissional ou a qualificação inicial
para o trabalho, como nos Programas Estruturadores Ensino Médio
Profissionalizante e Promédio. Ainda de forma complementar ao
ensino médio, existe o Programa Estruturador Poupança Jovem, que,
além de oferecer apoio financeiro, promove atividades culturais,
esportivas e de lazer.

Dessa forma, entendemos que a melhor maneira de acolher a
proposição em tela seja apresentar uma emenda que amplie a
abrangência da rede fundamental de ensino, ao invés de diluir a
disponibilidade financeira, direcionando a ação para a educação
básica em geral.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pelo acolhimento da Proposta de

Ação Legislativa nº 810/2008 na forma de emenda ao Projeto de Lei
nº 2.785/2008.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
823/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 823/2008, de autoria da Câmara
Municipal de Belo Horizonte, sugere a reforma da Escola Estadual
Governador Milton Campos, nesta Capital.
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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.

Fundamentação
A proposição em análise pleiteia a reforma da Escola Estadual

Governador Milton Campos, em Belo Horizonte.
“A priori”, essa proposta não se enquadraria nos objetivos que

norteiam o PPAG - 2008-2011, pois, ao invés de ter com
embasamento uma ação de planejamento de caráter regional,
especifica uma ação própria do Orçamento estatal: a reforma de uma
unidade escolar.

No entanto, encontramos no PPAG a Ação 2036 – Construção,
Ampliação e Reforma de Prédios Escolares - Ensino Médio –, do
Programa Estruturador 180 – Melhoria do Ensino Médio –, que,
mesmo não determinando quais seriam as obras a serem realizadas,
estabelece a regionalização e as metas física e financeira até 2012.
No caso da região Central, à qual Belo Horizonte se enquadra, temos
17 prédios beneficiados a um custo de R$11.750.000,00.

Assim, somos pelo acatamento da proposição em comento na forma
de duas emendas. A primeira, ampliando a meta física da Ação 2036
para 18 prédios, sem a necessidade de alteração da meta financeira;
e a segunda, ao orçamento de 2009, indicando a reforma da escola
pública em questão.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 823/2008, na forma de emendas ao Projeto de Lei nº
2.785/2008 e ao Projeto de Lei nº 2.786/2008.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
925/2008

Comissão de Participação Popular
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Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 925/2008, de autoria do Instituto
Educacional Fraternidade Cristã, sugere a alteração da regionalização
da Ação 1139 - Engenharia e Arquitetura Públicas -, com
redistribuição da meta física e financeira para a Região do Rio Doce.

Registre-se a anexação da Proposta de Ação Legislativa nº
926/2008, de autoria do Conselho Regional de Engenharia e
Arquitetura de Minas Gerais - Crea/MG -, à proposição em epígrafe,
por determinação do Presidente da Assembléia, com fundamento no §
2º do art. 173 do Regimento Interno.

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 Ação 1139 – Engenharia e Arquitetura Públicas -, do Programa

025 - Lares Gerais -, tem por finalidade “articular a prestação de
assessoramento técnico, por meio de parceria do Estado, com os
Municípios, o Crea-MG e universidades, para execução de projetos
habitacionais ou de infra-estrutura urbana por meio de cursos,
reuniões, oficinas/seminários”. A baixa execução das metas previstas
para essa ação no ano de 2008 impede a alteração de metas física e
financeira para o ano de 2009, por questões de operacionalidade.

A proposta em epígrafe, porém, alerta para a necessidade de
alteração do produto e unidade de medida da ação, atualmente
“Oficina/seminário realizado”. Sendo uma atividade realizada em
parceria com os Municípios, é sensato que a unidade de medida seja
alterada para “Município”, e o produto para “Município atendido”.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 925/2008, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.
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Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
938/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 938/2008, de autoria da
Associação da Criança e do Adolescente de Itaobim e outras
entidades públicas, sugere a criação de ação nova no Programa 028 –
Minas sem Fome – com o nome “Apoio à produção de mudas e
sementes” com a 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)”.

A proposta foi apresentada na audiência pública realizada por esta
Comissão no dia 23/10/2008, em Itaobim, 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 Ação 4227 – Apoio à Implantação de Lavouras –, do Programa

028 – Minas sem Fome –, tem por finalidade dar suporte à produção
de alimentos básicos, especialmente pela agricultura familiar, por meio
do acesso aos meios de produção.

Dessa forma, não se justifica a criação de ação nova com o mesmo
objetivo. Não obstante, a produção de sementes crioulas deve ser
destacada, como forma de resgatar a cultura e as origens da
produção agrícola em nosso Estado, em harmonia com a legislação
de cultivares do governo federal e as pesquisas desenvolvidas pela
Empresa de Pesquisa Agropecuária do Estado de Minas Gerais –
Epamig –, o que fazemos por meio de emenda que altera a finalidade
da mencionada ação.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação
Legislativa nº 938/2008, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
950/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Ação Legislativa nº 950/2008, de autoria da Comissão Regional de
Segurança Alimentar e Nutricional do Vale do Rio Doce, sugere a
alteração da regionalização da Ação 4255 - Regularização Fundiária -,
do Programa 144 - Desenvolvimento da Reforma Agrária -, por meio
da inclusão do Rio Doce com metas 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 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.

Fundamentação
A Ação nº 4255 - Regularização Fundiária - tem por finalidade

executar as atividades técnicas de identificação, discriminação e
regularização de terras públicas, com vistas à arrecadação de terras
devolutas e retomada de áreas cedidas por meio de contratos já
vencidos. Objetiva, também, incorporar essas terras ao patrimônio
estadual para fins de regularização fundiária, emissão e concessão de
títulos de propriedades a posseiros, com prioridade para as áreas
rurais com até cinqüenta hectares e rurais com até mil metros
quadrados.

Ao se examinar o quadro de metas física e financeira dessa ação,
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constata-se um valor de aproximadamente R$190,00 por título
emitido, tomando-se por base a soma das metas físicas das regiões
Norte de Minas e Jequitinhonha/Mucuri, dividida pela soma dos
valores financeiros dessas mesmas regiões.

Já na regionalização estadual, os títulos apresentam valores
bastante desproporcionais, se comparados com os das regiões Norte
de Minas e Jequitinhonha/Mucuri. Assim, para contornar essa falha
técnica, apresentamos emenda direcionando os recursos e a titulação
de terras para o Vale do Rio Doce, tendo em vista que a região
apresenta muitos problemas fundiários, entre os quais destacamos
aqueles relacionados a contratos de arrendamento de terras públicas
celebrados pelo Estado nas décadas de 1960 e 1970.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 950/2008, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 782/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública o Instituto 14
Bis de Educação e Cultura, com sede no Município de Guaxupé.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/4/2007 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 782/2007 tem por finalidade declarar de utilidade

pública o Instituto 14 Bis de Educação e Cultura, com sede no
Município de Guaxupé.

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

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

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 22
determina que não são remunerados os membros de sua diretoria e
conselho fiscal; e o art. 31 dispõe que, na hipótese de sua extinção, o
patrimônio remanescente reverterá em benefício de uma entidade
congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 782/2007.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

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

2.875/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Centro Infantil
Barra Alegre, com sede no Município de Ipatinga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/11/2008 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 2.875/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Centro Infantil Barra Alegre, com sede
no Município de Ipatinga.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo,
pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade
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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.
11, parágrafo único, que as atividades de seus Diretores e
Conselheiros 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.

Cumpre-nos apresentar a Emenda nº 1 na parte conclusiva, tendo
em vista adequar o nome da entidade à forma consubstanciada no art.
1º do seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.875/2008, 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 Cento Infantil Barra

Alegre, com sede no Município de Ipatinga.”.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

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

2.888/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

declarar de utilidade pública o Núcleo de Cultura União das Raças de
Tupaciguara – Uni-Raças –, com sede no Município de Tupaciguara.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008 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 2.888/2008 objetiva declarar de utilidade pública

o Núcleo de Cultura União das Raças de Tupaciguara.
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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. 10 do seu estatuto determina que o
exercício dos cargos da diretoria e do conselho de administração será
inteiramente gratuito e o art. 30 preceitua que, no caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidades
congêneres ou beneficentes.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.888/2008 na forma apresentada.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

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

2.890/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública o Esporte Clube
Mogiana, com sede no Município de Guaxupé.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008 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 2.890/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Esporte Clube Mogiana, com sede no Município de
Guaxupé.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
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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 § 1º do art.
66 dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a obras assistenciais de caráter
filantrópico; e o art. 77 determina que os cargos eletivos e funções de
direção não serão remunerados.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.890/2008.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.893/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação União
Comunitária do Córrego das Palmeiras e Adjacências, com sede no
Município de Imbé de Minas.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008 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 2.893/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação União Comunitária do Córrego das
Palmeiras e Adjacências, com sede no Município de Imbé de Minas.

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

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 27
determina que não são distribuídos lucros ou dividendos nem
remuneração, vantagens ou benefícios a dirigentes, Conselheiros,
associados ou instituidores; e o art. 29 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.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise,
apresentamos a Emenda nº 1, ao final deste parecer, para adequar o
nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.893/2008 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 União Comunitária do

Córrego das Palmeiras e Adjacências do Município de Imbé de Minas,
com sede no Município de Imbé de Minas.”.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.899/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em epígrafe

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Recanto
da Digna Idade Frei Jaime Maria Llagostera, com sede no Município
de Resplendor.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/11/2008 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
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quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.899/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Recanto da Digna Idade Frei Jaime
Maria Llagostera, com sede no Município de Resplendor.

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 § 1º do art.
14 determina que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não
serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro,
bonificação, vantagem ou benefício; e o parágrafo único do art. 33
dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, com sede e atividades
preponderantes no Município de Resplendor, ou a entidade pública.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise,
apresentamos a Emenda nº 1, ao final deste parecer, para adequar o
nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.899/2008 com a Emenda nº 1, a
seguir apresentada.

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

Idade Frei Jaime Maria Llagostera, com sede no Município de
Resplendor.”.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento
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Rodrigues - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.621/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São
Francisco o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 27/9/2007,
e encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento
Interno.

Em 9/10/2007, essa relatoria solicitou fosse a proposição baixada
em diligência à Secretária de Estado de Planejamento e Gestão a fim
de se obterem informações sobre a situação efetiva do imóvel e a
existência ou não de óbice à transferência de domínio pretendida; e
ao Prefeito desse Município para que manifestasse a sua
concordância ou não com os termos do projeto. Atendidas as
solicitações, passamos à análise da proposição.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.621/2007 tem como finalidade autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de São Francisco imóvel com
área de 2.000m², localizado na Avenida Dom Pedro de Alcântara,
nesse Município, e registrado sob o nº 1.637, a fls. 172 do Livro 8-B,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Francisco.

O imóvel foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1961, em
virtude de doação do Município de São Francisco, para a edificação
da Escola Estadual Mestra Hercília, sem a imposição de cláusula
reversiva para o caso de não-cumprimento dessa obrigação. A
unidade escolar foi instalada em outro local, razão pela qual a
comunidade pretende utilizar o imóvel em atendimento a demandas
atuais.

O art. 18 da Constituição do Estado exige autorização legislativa
para a alienação de bem público e, no âmbito infraconstitucional, a Lei
Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da
Constituição da República e institui normas para licitações e contratos
da administração pública, no inciso I de seu art. 17, estabelece, além
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da referida autorização, a necessidade de interesse público
devidamente justificado.

Atendendo a essa exigência, o parágrafo único do art. 1º do projeto
determina que o imóvel será destinado à edificação de uma cozinha
comunitária.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o
respectivo contrato deve ser revestido de garantia; esta, no presente
caso, está prevista no art. 2º do projeto, que estabelece a reversão do
bem 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.

Cabe esclarecer, por fim, que a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, por meio da Nota Técnica nº 272/2007,
manifestou-se favoravelmente à alienação pretendida, considerando
que a Secretaria de Estado de Educação, órgão ao qual está afeto o
imóvel, não tem interesse em sua utilização.

Por seu turno, o Prefeito Municipal de São Francisco também
declarou-se de acordo com os termos do projeto de lei em análise.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.621/2007.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.772/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Governador do Estado, por meio da Mensagem n° 279 /2008,
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo
alterar as Leis n° 15.293, de 5/8/2004, nºs 15.464,  15.465, 15.466 e
15.467, de 13/1/2005, e n° 15.961, de 30/12/2005, e  criar a carreira de
médico da área de seguridade social.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do Substitutivo
n° 1, que apresentou.

Posteriormente, foi a proposição apreciada quanto ao mérito pela
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Comissão de Administração Pública, que opinou por sua aprovação
na forma do Substitutivo n° 1, da Comissão que a an tecedeu, com as
Emendas n°s 1 e 2, que apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A proposição sob comento altera as Leis n° 15.293, de 5/8/2004,

que instituiu a carreira dos profissionais da Educação Básica do
Estado de Minas Gerais; n° 15.464, de 13/1/2005, qu e criou 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; n°s 15.465, 15.466 e 15.467, de 13/1/2005,
que instituíram, respectivamente, as carreiras dos Grupos de
Atividades de Seguridade Social, de Ciência e Tecnologia e de
Cultura, e n° 15.961, de 30/12/2005, que criou as t abelas de
vencimento básico de determinadas carreiras do Poder Executivo,
dispôs sobre a Vantagem Temporária Incorporável – VTI – e sobre o
posicionamento dos servidores nas carreiras.

A Comissão de Constituição e Justiça, após extenso parecer,
examinou o conteúdo de cada alteração das citadas leis, terminando
por afirmar que a proposição deverá adequar-se à Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF –, considerando que acarreta aumento
de despesa de caráter continuado. A Comissão constatou a
necessidade de apresentação do Substitutivo n° 1, c om o qual
concordamos, uma vez que visa conferir mais clareza ao texto da
proposição e a adequá-lo às disposições constitucionais e legais.

A Comissão de Administração Pública, por sua vez, ao apreciar a
matéria quanto ao mérito, ratificou o parecer da Comissão que a
antecedeu, salientando que os argumentos expendidos justificaram a
apresentação do referido substitutivo e reconhecendo a necessidade
das medidas propostas pelo Chefe do Executivo.

Consoante essa Comissão, para uma administração pública
eficiente, é importante que os órgãos e as instituições públicas contem
com um quadro de servidores capacitados, aos quais incumbem o
exercício das funções administrativas e o desempenho das atividades
de apoio aos objetivos do Estado.
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Para viabilizar a decisão do Poder Executivo de conceder o Prêmio

por Produtividade – de que trata a Lei n° 17.600, d e 1°/7/2008 – aos
militares do Estado de Minas Gerais, a mesma Comissão apresentou
a Emenda n° 1, que acatamos.

A Emenda n° 2, apresentada pela Comissão de Adminis tração
Pública tem o intuito de atender a uma reivindicação dos servidores
ocupantes de cargos de provimento efetivo lotados no Instituto de
Previdência do Estado de Minas Gerais – Ipsemg – integrantes das
carreiras de Analista de Seguridade Social, Técnico de Seguridade
Social e Auxiliar de Seguridade Social, com o que o este relator
concorda.

Com relação ao aspecto financeiro-orçamentário da proposição,
temos a informar que o Ofício GAB. Sec. n° 827/2008 , de 21/10/2008,
enviado a esta Casa pelo Governador do Estado, por meio da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –, informa
que a repercussão financeira da criação de cargos de provimento
efetivo no Poder Executivo atingirá o valor anual de R$1.073.631,28.
Segundo a mensagem do Governador, esse valor constitui um
impacto financeiro potencial, tendo em vista que o aumento de
despesa só ocorrerá após o provimento dos cargos criados, o que, na
verdade, significa uma expectativa de impacto, ainda não consolidada,
não ferindo, portanto, a LRF. Além disso, ainda que aprovada, a futura
lei não fará com que o Estado supere o percentual de 49% permitido
pela LRF, uma vez que o percentual de aumento é insignificante.
Segundo o Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 2° quadrimestre de
2008, o percentual da despesa com pessoal do Poder Executivo é de
44,27% da Receita Corrente Líquida - RCL -, estando muito aquém
dos 49% permitidos pela LRF e abaixo, inclusive, do limite prudencial
de 46,55%.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei n° 2.772/2008,

no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1, da Comi ssão de
Constituição de Justiça, com as Emendas n°s 1 e 2, da Comissão de
Administração Pública.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio -

Fábio Avelar - Sebastião Helvécio.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.789/2008

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
Relatório

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

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria com a Emenda nº 1, que
apresentou.

Cabe agora a esta Comissão analisar o mérito do projeto, nos
termos do art. 188 c/c o art. 102, VIII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A matéria visa alterar a lei que institui o Conselho Estadual de

Turismo – CET –, com o fim de modernizar sua atuação e colocar em
prática as suas atividades.

A legislação federal que dispõe sobre o Conselho Nacional de
Turismo e o Plano Nacional de Turismo prevê, em cada Estado da
Federação, a criação de um Conselho Estadual de Turismo ou um
Fórum Estadual de Turismo.

Apesar da existência de legislação específica que cria o CET e da
designação de seus membros pelo Governador do Estado para
mandato de dois anos, o Conselho nunca se reuniu nem cumpriu com
suas atribuições legais, papel que é exercido hoje, arduamente, mas
com resultados positivos, pelo Fórum Estadual de Turismo – FET.

Assim, para tratar do Conselho Estadual de Turismo, é preciso fazer
um breve relato das atividades do Fórum Estadual de Turismo,
instituição análoga e em atividade.

O Fórum Estadual de Turismo, órgão de assessoramento superior
da Secretaria de Estado de Turismo, foi instalado no ano de 2003 por
meio da designação de seus membros pelo Governador do Estado.

Constituído de 33 membros, sendo cinco entre instituições públicas,
entre as quais se inclui a Assembléia Legislativa, e mais 28 entidades
privadas ligadas ao “trade” turístico, o Fórum é presidido pelo titular da
Secretaria de Estado de Turismo e tem o Vice-Presidente escolhido
pelo voto secreto entre os membros da iniciativa privada.

O FET tem como missão contribuir para o fortalecimento da cadeia
produtiva do turismo no Estado, promovendo discussões, debates e
propondo soluções relacionadas ao turismo sustentável.
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Tem como um de seus principais objetivos estabelecer a agenda

para o desenvolvimento do turismo no Estado, alinhando as ações nos
âmbitos federal, estadual e municipal, de forma a integrar a atuação
do poder público com a da iniciativa privada.

Durante esses mais de cinco anos de atividade, o FET realizou 30
reuniões ordinárias e itinerantes, visitando todas as macrorregiões do
Estado; 13 reuniões técnicas e oficinas e diversos seminários, tendo
suas câmaras temáticas analisado e emitido parecer para centenas de
projetos apresentados por circuitos turísticos, prefeituras, entidades
estatais e entidades privadas. Nesse período de atividade, aprovou
236 projetos que resultaram na liberação para o Estado, por parte do
Ministério do Turismo, de recursos da ordem de mais de R$65 milhões
de reais.

Contudo, apesar de todo o trabalho realizado até o momento, vez
por outra a sua legitimidade é questionada, uma vez que o Fórum não
foi instituído por lei.

Com o intuito de dar um contorno legal às atividades exercidas pelos
membros do FET, decidiu-se compor um grupo de trabalho, com a
participação da Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e
Cooperativismo desta Casa, para alterar a lei de criação do Conselho
Estadual de Turismo, a fim de torná-lo dinâmico, atual e inovador.
Para tanto, tomou-se como base a legislação do Conselho Nacional
de Turismo, da Política Nacional de Turismo, da Política Estadual de
Turismo e de legislação afim de outros Estados da Federação.

A matéria que chega a esta Casa, que teve por base a proposta do
mencionado grupo de trabalho, foi sensivelmente alterada pelo
Executivo. Assim, justificava-se a realização de uma audiência pública
com os setores diretamente interessados no debate do projeto do
Executivo. A audiência foi realizada no dia 27/11/2008, com a
participação da Secretaria de Estado de Turismo e de membros do
Fórum Estadual de Turismo.

A partir da análise do papel que o Fórum tem assumido e da
necessidade de reestruturação do Conselho, foram apresentadas
nessa audiência importantes sugestões para aperfeiçoamento do
projeto, confirmando a necessidade de se introduzirem modificações
sobre os pontos da proposta do grupo de trabalho não recepcionados
pelo Executivo.
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Um desses pontos diz respeito à possibilidade de o CET se

manifestar sobre a proposta orçamentária anual da Secretaria de
Estado de Turismo. Ressaltamos que o Conselho tem como função
atuar como órgão de assessoramento superior e de integração da
Secretaria de Estado de Turismo. Entendemos que deve constar
como uma das competências do Conselho concordar ou divergir da
proposta orçamentária no que diz respeito à política estadual de
turismo.

Em relação ao mandato dos membros do Conselho ligados à
iniciativa privada, é importante resguardar a possibilidade de
recondução por mais de uma vez. Os membros da iniciativa privada
são escolhidos entre aqueles que representam os diversos segmentos
do setor turístico. Tais segmentos são estanques e suas
representações bem definidas, como o Conselho de Diretores Lojistas
de Belo Horizonte, a Federação dos Circuitos Turísticos Mineiros, a
Associação Brasileira de Bacharéis de Turismo e a Associação
Mineira de Turismo Rural. Com efeito, o campo da sociedade civil é
vasto, mas tem suas limitações nas suas próprias representações.
Assim, limitar a somente uma recondução é limitar o destino do
próprio Conselho.

Com relação ao assessoramento especial de representante indicado
pelo Ministério do Turismo no CET, ressaltamos que se trata de uma
medida de grande relevância, conforme se depreende dos seguintes
trechos do Plano Nacional de Turismo 2007-2010, que trata, entre
outros temas, da integração das três esferas de governo:

“Para a execução desse modelo foi necessário instituir um sistema
de acompanhamento, com a indicação de um técnico do Ministério do
Turismo – denominado articulador – (...) com a responsabilidade de
realizar a interação entre o governo federal e os estados, no sentido
de acompanhar, dar suporte e orientar iniciativas conjuntas,
garantindo a implementação dos programas, ações e metas do Plano
Nacional de Turismo”.

“Atualmente, com base na experiência acumulada ao longo destes
quatro anos e tendo ainda como referência a versão do Plano
Nacional de Turismo 2007-2010, a execução do modelo de gestão
descentralizada e compartilhada junto aos Fóruns e Conselhos
Estaduais demanda um avanço nesta integração e acompanhamento
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da atuação das instâncias descentralizadas do turismo, com vistas ao
fortalecimento do setor em todo o país, gerando capacidade de
atender as metas e os desafios colocados para o Ministério do
Turismo”.

“Assim, o presente documento contempla uma proposta para
fortalecer e consolidar o processo de acompanhamento da gestão
descentralizada e compartilhada com os colegiados estaduais,
levando em conta a necessidade de integrar ações e promover o
alinhamento de resultados frente à Política e o Plano Nacional de
Turismo”.

Dessa forma, entendemos que fazer constar em lei estadual a
possibilidade do acompanhamento e assessoramento especial de
representante indicado pelo Ministério do Turismo é uma inovação e
um avanço na procura pela integração entre as duas esferas de poder
com vistas à aplicabilidade do Plano Nacional e Estadual de Turismo.
A simples finalidade do Ministério de assessorar o Estado no
cumprimento de suas atividades não lhe dá legitimidade para impor
relações que podem ter, até mesmo, contornos e entraves políticos.

Com relação ao suporte administrativo do Conselho, lembramos que
este não pode prescindir de uma secretaria executiva, não
constituindo excesso a sua previsão legal neste momento.

Por fim, com a intenção de dar prosseguimento aos trabalhos
desenvolvidos pelo FET, entendemos que as vagas do Conselho
destinadas à sociedade civil organizada, ligada ao “trade” turístico, na
sua primeira constituição, devem ser ocupadas, preferencialmente,
pelos atuais membros desse Fórum.

Impõe-se ainda a necessidade de melhorar a redação de outros
dispositivos do projeto. Assim, para ajustar o projeto às considerações
acima explicitadas, apresentamos o Substitutivo n° 1, que acolhe a
Emenda n° 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

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

2.789/2008, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, ficando
prejudicada a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO N° 1
Dispõe sobre o Conselho Estadual de Turismo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º – O Conselho Estadual de Turismo – CET –, instituído pela

Lei nº 8.502, de 19 de dezembro de 1983, é um colegiado de caráter
consultivo, propositivo, deliberativo e órgão superior de
assessoramento e integração da Secretaria de Estado de Turismo –
Setur –, com a finalidade de propor ações, oferecer subsídios para a
formulação e apoiar a execução da Política Estadual de Turismo,
tendo em vista sua consolidação e continuidade.

Parágrafo único – Para efeitos desta lei, a expressão “Conselho
Estadual de Turismo”, o termo “Conselho” e a sigla “CET” se
eqüivalem.

Art. 2º – Compete ao CET:
I – propor ações de integração entre os serviços públicos de turismo

e a iniciativa privada do setor, com o objetivo de desenvolver e
qualificar a oferta turística do Estado;

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

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

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

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

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

d) o calendário oficial de eventos turísticos do Estado;
e) as campanhas de divulgação, conscientização e defesa do

patrimônio turístico;
f) as normas e diretrizes para as atividades de fomento turístico;
IV – manifestar-se sobre a proposta orçamentária anual da

Secretaria de Estado de Turismo;
V – contribuir para o desenvolvimento e a consolidação das

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

Interno.
Parágrafo único – O Regimento Interno do CET será aprovado por
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decreto, mediante proposta de seus membros.

Art. 3º – O CET compõe-se de quarenta e três membros, sendo
quinze do setor público e vinte e oito da sociedade civil organizada,
que desenvolvam atividades relacionadas ao turismo.

§ 1º – A composição integral do Conselho e a forma de escolha de
seus membros será definida em seu Regimento Interno;

§ 2º – Os membros do CET indicarão representantes efetivos e
suplentes que serão designados pelo Governador do Estado, na forma
do regulamento, para mandato de dois anos e permitida a
recondução, obedecido sempre o critério da representação dos
diversos segmentos do setor turístico.

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

§ 4º – O CET será presidido pelo Secretário de Estado de Turismo e,
na sua ausência ou impedimento, pelo Secretário Adjunto do Estado
de Turismo.

§ 5º – O Vice-Presidente, ao qual caberão as funções executivas,
será eleito entre os membros da sociedade civil organizada, por meio
de votação secreta, para mandato de um ano, permitida uma
recondução, cabendo-lhe substituir o Presidente na sua ausência ou
impedimento.

§ 6º – A Assembléia Legislativa indicará um dos representantes do
setor público a que se refere o “caput” deste artigo.

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

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

Art. 5º – O CET poderá contar com assessoramento especial de
representante indicado pelo Ministério do Turismo – MTUR.

Art. 6º – A Setur prestará suporte técnico, financeiro e administrativo
para o funcionamento do CET, que contará com uma secretaria
executiva.

Art. 7º – As vagas do Conselho destinadas às instituições da
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sociedade civil organizada serão ocupadas, na sua primeira
constituição, preferencialmente, pelos atuais membros do Fórum
Estadual de Turismo de Minas Gerais.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º – Fica revogada a Lei nº 14.540, de 29 de dezembro de 2002.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2008.
Vanderlei Miranda, Presidente e relator - Eros Biondini - Braulio Braz

- Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.873/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em apreço, do Deputado Leonardo Moreira, “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, forma ou caixa alta e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo”, em 13/11/2008, foi o projeto
encaminhado às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do disposto no art.
188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno,
examinar a juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria.

Fundamentação
O projeto em tela visa estabelecer critérios para a expedição, por

hospitais públicos e privados, ambulatórios, clínicas e consultórios
médicos e odontológicos particulares, de receitas médicas e
odontológicas, guias de encaminhamento de pacientes, pedidos de
exame e prontuários médicos. Para tanto, prevê que os citados
documentos serão digitados, datilografados ou escritos manualmente
em letra de forma, de imprensa ou caixa alta, contendo orientações
quanto ao uso de medicamentos e seus efeitos colaterais.

Deve-se ressaltar, nesta oportunidade, que a Lei nº 16.279, de
20/7/2006, que dispõe sobre os direitos dos usuários das ações e dos
serviços públicos de saúde no Estado, estabelece, em seu art. 2º, IX,
X, que são direitos do usuário dos serviços de saúde do Estado
receber por escrito o diagnóstico e o tratamento indicado, com a
identificação do nome do profissional e o seu número de registro no
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órgão de regulamentação e controle da profissão, bem como receber
as receitas datilografadas ou em letra legível, com o nome genérico
das substâncias prescritas, sem a utilização de códigos ou
abrevituras, e com o nome e assinatura do profissional.

E ainda, como exposto na justificação do projeto, a Lei Federal nº
5.991, de 1973, que dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de
Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, trata da
matéria, prevendo em seu art. 35 que somente será aviada a receita
que estiver escrita a tinta, em vernáculo, por extenso e de modo
legível, observados a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas
oficiais, que contiver o nome e o endereço residencial do paciente e,
expressamente, o modo de usar a medicação e que contiver a data e
a assinatura do profissional, endereço do consultório ou da residência,
e o número de inscrição no respectivo Conselho profissional.

Como se vê, a medida proposta no projeto em exame já consta em
lei estadual e federal, não havendo, portanto, no projeto em estudo,
nenhuma inovação.

Cumpre-nos esclarecer que a doutrina do Direito aponta como
características essenciais da lei, do ponto de vista material, a
generalidade, a abstração, a obrigatoriedade e o caráter inovador no
que diz respeito ao ordenamento jurídico no qual se insere. Como o
projeto em análise não apresenta esse cunho inovador, fica
evidenciada a sua inocuidade.

Dessa forma, como a proposição sob comento não inova o
ordenamento jurídico, há de ser destacada a sua antijuridicidade, uma
vez que é contrário ao direito legislar sobre tema já tratado em lei.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.873/2008.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.888/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Resultante do desmembramento do Projeto de Lei n° 1 .854/2007, do
Governador do Estado, a proposição em epígrafe “dispõe sobre a
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utilização de recursos do Fundo de Recuperação, Proteção e
Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas – Fhidro –, de
que trata a Lei n° 15.910, de 21 de dezembro de 200 5”.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 3, com a
Subemenda nº 1, da Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais, à Emenda nº 1 apresentada em Plenário, e com as Emendas
nºs 2 a 5 apresentadas pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais, retorna agora o projeto a esta Comissão para receber
parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102, I, c/c do art. 189, do
Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
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
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, da Comissão de Meio Ambiente
e Recursos Naturais, segue a idéia central aprovada pela CCJ, mas
estabelece critérios para a aplicação de recursos do Fhidro no custeio
de unidades de conservação. 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, esta Comissão opinou por sua aprovação na
forma do Substitutivo nº 3, o qual incorpora integralmente as
alterações propostas pelo Executivo.

Durante a discussão em Plenário, foi apresentada a Emenda nº 1,
que propõe excluir como beneficiários dos recursos do Fhidro as
concessionárias de serviços públicos municipais, com atuação nas
áreas de saneamento e meio ambiente, diretamente relacionadas aos
recursos hídricos. No entanto, visando 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, a Comissão de Meio
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Ambiente e Recursos Naturais apresentou a Subemenda nº 1 à
Emenda nº 1 e as Emendas nºs 2 a 5, que foram aprovadas no
primeiro turno em Plenário.

Conforme comentamos em nosso parecer de 1º turno, o projeto não
encontra nenhum óbice do ponto de vista financeiro-orçamentário,
uma vez que não se cria despesa extra, o que demandaria a
compatibilização com as exigências da Lei de Responsabilidade
Fiscal.

De acordo com o demonstrativo da execução orçamentária
divulgado pela Superintendência Central de Contadoria Geral do
Estado (http://www.fazenda.mg.gov.br/governo/contadoria_geral/),
para o exercício de 2008 existem créditos autorizados para o Fhidro
no valor de R$59,5 milhões. Desse total, foi executado, até o mês de
outubro do corrente exercício, o montante de R$ 990 mil, o que
representa um percentual de apenas 1,7%. A proposta orçamentária
para o exercício financeiro de 2009, em tramitação nesta Casa,
contempla o Fhidro com R$75,6 milhões para dar suporte financeiro
aos programas e projetos que promovam a racionalização do uso e a
melhoria, nos aspectos qualitativos e quantitativos, dos recursos
hídricos.

Ao analisarmos novamente o projeto, vimos a necessidade de
aperfeiçoar a redação do dispositivo que veda deliberações sobre a
aplicação de recursos “ad referendum” do Grupo Coordenador do
Fhidro. Assim, propomos a emenda apresentada ao final deste
parecer.

Conclusão
Com base no exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 1.888/2007, com a Emenda nº 1 ao vencido no 1º
turno, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
Suprima-se, no § 7º do art. 5º da Lei nº 15.910, de 2005, a que se

refere o art. 2º do vencido, a expressão “ressalvadas as atribuições
previstas no art. 12 desta lei.”.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Sebastião Helvécio -

Lafayette de Andrada.
PROJETO DE LEI Nº 1.888/2007
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(Redação do Vencido)

Altera a Lei n° 15.910, de 2005, que dispõe sobre o  Fundo de
Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias
Hidrográficas do Estado de Minas Gerais – Fhidro – e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Os dispositivos abaixo relacionados da Le i n° 15.910, de

2005, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando revogados
os §§ 3°, 4° e 5° do art.6°:

“Art. 2° – O Fhidro tem por objetivo dar suporte fi nanceiro a
programas e projetos que promovam a racionalização do uso e a
melhoria dos recursos hídricos, quanto aos aspectos qualitativos e
quantitativos, inclusive aqueles correlatos à prevenção de inundações
e ao controle da erosão do solo, em consonância com as Leis
Federais n°s 6.938, de 1981, e 9.433, de 1997, e co m a Lei n° 13.199,
de 1999.

(...)
Art. 4° – (...)
III – concessionárias de serviços públicos municipais 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.
Parágrafo único – Os beneficiários de recursos não reembolsáveis

deverão apresentar comprovação de sua atuação na preservação,
conservação ou melhoria dos recursos naturais.

Art. 6° – Na definição das modalidades operacionais  específicas dos
programas de financiamentos reembolsáveis, serão observadas as
seguintes condições gerais:

(...)
§ 1° – Para a obtenção do financiamento previsto ne ste artigo, os
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beneficiários deverão apresentar contrapartidas de, no mínimo, 20%
(vinte por cento) do valor dos investimentos a serem realizados.

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

(...)
Art. 8° – O agente financeiro dos recursos reembols áveis do Fhidro

é o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG –, que
terá as seguintes atribuições:

(...)
III – liberar os recursos reembolsáveis do Fhidro, obedecendo à

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

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

taxa de juros de que trata o inciso III do “caput” do art. 6°.
Art. 9° – O BDMG atuará como mandatário do Estado p ara contratar

operação de financiamento com recursos reembolsáveis do Fhidro e
para efetuar a cobrança dos créditos concedidos, podendo, para tanto,
recorrer às medidas judiciais cabíveis.

(...)
Art. 10 – Compete à Secretaria de Estado de Fazenda - Sef - a

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

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

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

Art. 2° – O art. 5° da Lei n° 15.910, de 2005, pass a a vigorar com a



227
seguinte redação, ficando o artigo acrescido dos seguintes §§ 5°, 6° e
7°:

“Art. 5° – O Fhidro, nos termos do art. 3° da Lei E stadual
Complementar n° 91, de 2006, de natureza e individu alização
contábeis, terá seus recursos aplicados nas seguintes modalidades:

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

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

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

§ 1° – Os recursos do Fhidro serão aplicados na pro porção de até
30% (trinta por cento) sob a forma reembolsável e, no mínimo, 70%
(setenta por cento) sob a forma não reembolsável.

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

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

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

I – implantar os instrumentos de gestão de recursos hídricos, nos
termos da Lei n° 13.199, de 1999;

II – proteger, conservar e recuperar bacias hidrográficas.
III – proteger, conservar e recuperar áreas de recarga de aqüíferos e
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com mananciais estratégicos para a garantia do abastecimento
público de água de populações urbanas e rurais.

§ 5° – O superávit financeiro do Fhidro, apurado ao  término de cada
exercício fiscal, será mantido em seu patrimônio, ficando autorizada a
sua utilização nos exercícios seguintes, inclusive em aplicação na
criação e estruturação de unidades de conservação estaduais e
municipais, de domínio público, relevantes para a preservação de
recursos hídricos.

§ 6° – Poderão ser aplicados recursos não reembolsá vel do Fhidro
para a elaboração de projetos que visem à destinação final de
resíduos sólidos urbanos, na forma a ser estabelecida em
regulamento.

§ 7° – Fica vedada deliberação sobre aplicação de r ecursos “ad
referendum” do Grupo Coordenador do Fhidro, ressalvadas as
atribuições previstas no art. 12 desta lei.”.

Art. 3°– A Lei n° 15.910, de 2005, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 6°-A.

“Art. 6°-A – Na definição das modalidades operacion ais específicas
dos programas de financiamento não reembolsável, serão observadas
as seguintes condições gerais:

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

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

§ 1° – A definição das contrapartidas, para fins da s operações de
financiamento, será objeto de regulamento;

§ 2° – As penalidades e os procedimentos a serem ap licados em
relação aos casos de inadimplemento e de irregularidades praticadas
pelos beneficiários de operações com recursos do Fhidro serão
definidos em regulamento.”.

Art. 4° – O “caput” do art. 7°, da Lei nº 15.910, d e 2005, passa a
vigorar com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido dos
seguintes §§ 1°, 2° e 3°:

“Art. 7° – A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável – Semad – exercerá as funções de
gestor e de agente executor do Fhidro, bem como de mandatária do
Estado para a liberação de recursos não reembolsáveis, além das
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seguintes atribuições:

(...)
§ 1° – As funções de agente executor atribuídas à S emad serão

exercidas conforme estabelecido em regulamento, observados a Lei
Federal n° 8.666, de 1993, o Decreto Estadual n° 43 .635, de 2003, o
Decreto Estadual n° 44.293, de 2006, e a Resolução Conjunta Seplag
e AUGE n° 5.958, de 2006.

§ 2° – Compete ao Instituto Mineiro de Gestão das Á guas – Igam -,
órgão vinculado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável – Semad -, exercer, conforme
regulamento, as atribuições de Secretaria Executiva do Fhidro.

§ 3° – Do total dos recursos não reembolsáveis rese rvados
anualmente ao Fhidro, 1,5% (um e meio por cento) serão destinados à
Secretaria Executiva, observadas as vedações expressas no art. 5° da
Lei Estadual Complementar n° 91, de 2006.”.

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.”.

Art. 6° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
PARECER SOBRE AS EMENDAS N°S 1 A 20 E OS

SUBSTITUTIVOS N°S 3 E 4 AO 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.

Durante sua tramitação, a Comissão de Constituição e Justiça
concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto.
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Em seguida, a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou.

A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela
aprovação da matéria na forma do Substitutivo n° 2,  de sua autoria.

Em Plenário, foram apresentadas as Emendas n°s 1 a 20 e os
Substitutivos n°s 3 e 4. Portanto, retorna o projet o a esta Comissão, à
qual compete a emissão de parecer sobre a matéria apresentada.

Fundamentação
A proposição em tela trata da distribuição do ICMS aos Municípios,

conforme determinam os arts. 158 e 159, § 3°, da Co nstituição da
República e a Lei Complementar Federal n° 63, de 19 90, segundo os
quais compete ao Estado membro legislar sobre a forma de repartição
de um quarto (25%) do ICMS e do IPI sobre produtos industrializados
exportados.

Em Minas Gerais, essa distribuição é tratada na Lei n° 13.803, de
27/12/2000, que consolidou a legislação anterior, sucedendo a Lei n°
12.040, de 1995, conhecida como Lei Robin Hood, e demais leis que a
alteravam. Entre outros critérios, essa lei prevê que 4,68% da parcela
de 25% serão distribuídos com base no VAF do Município.

O projeto em tela propõe exatamente a redistribuição desse
percentual de 4,68%. Trata-se de matéria muito polêmica, o que levou
a Casa a ampliar seu debate para encontrar uma solução de
consenso e que melhor atendesse aos interesses da maioria dos
Municípios.

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 de diversas regiões do
Estado. Nesse fórum foram apresentadas 120 sugestões para
alteração da forma de repartição do ICMS entre os 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 da Casa na apreciação da matéria;
considerando a necessidade de avaliar as propostas apresentadas no
fórum técnico "ICMS Solidário"; e considerando, ainda, a importância
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de reduzir as desigualdades regionais e promover o desenvolvimento
do Estado, preservando a capacidade econômica dos Municípios, foi
constituído grupo parlamentar, coordenado pelo Deputado Getúlio
Neiva e composto pela Deputada Ana Maria Resende e pelos
Deputados Dinis Pinheiro, Durval Ângelo, Fábio Avelar, Gil Pereira,
Gustavo Valadares, Lafayette de Andrada, Luiz Humberto Carneiro,
Paulo Cesar, Weliton Prado e Zé Maia, para examinar questões
referentes à proposição em apreço.

O Governador do Estado enviou a esta Casa os Projetos de Lei n°s
2.589 e 2.590/2008, que propõem 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 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 do Estado foram
anexados ao projeto em tela e também analisados pelo grupo
parlamentar, que entendeu que eles 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 2.590/200 8, do Chefe do
Executivo, e promovendo 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 por esta Comissão no parecer para o 1° turno.

O projeto recebeu 20 emendas e 2 substitutivos, em Plenário, como
era de esperar em matérias complexas como a que analisamos, ainda
mais levando-se em conta que a Casa ampliou o espaço de discussão
e participação dos Municípios, das secretarias e órgãos estaduais e
da sociedade, no fórum técnico “ICMS Solidário”. E, como a forma de
distribuição envolve um cálculo matemático com percentuais
atribuídos a cada critério, seria impossível acatar integralmente a
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maioria das emendas, sendo necessária a adaptação do texto, a
renumeração de dispositivos e a mudança de percentuais de alguns
critérios para contemplar o objetivo principal das emendas. Assim, o
relator opina pela apresentação do Substitutivo n° 5, ao final deste
parecer, o qual contempla algumas emendas apresentadas e tem
como base os acordos anteriormente firmados no grupo parlamentar
encarregado de examinar a matéria, por decisão da Presidência da
Casa, os quais se materializaram no Substitutivo n° 2.

Os Substitutivos n°s 3 e 4, apresentados respectiva mente pela
Deputada Ana Maria Resende e pelo Deputado Carlos Mosconi,
propõem forma diferente de repartição dos recursos, a qual já foi
objeto de análise do grupo parlamentar. O relator opina pela
manutenção da posição anteriormente adotada pelo referido grupo - a
qual foi referendada por esta Comissão no parecer para o 1° turno - e
pela rejeição de ambas as propostas.

Apresentada pelo Deputado André Quintão, a Emenda n° 1 propõe
nova redação para o inciso I do art. 4° do Substitu tivo n° 2, que trata
do critério Meio Ambiente, e cria dispositivo que determina que os
recursos recebidos pelo Município por esse critério deverão ser
aplicados obrigatoriamente na preservação, proteção e melhoria do
meio ambiente. Além de representar a decisão de consenso do grupo
parlamentar que analisou o projeto, o texto proposto pelo Substitutivo
n° 2 para o critério Meio Ambiente é fruto do Proje to de Lei n°
2.590/2008, do Governador do Estado, que seguiu a orientação das
propostas apresentadas pelos técnicos da área de meio ambiente no
fórum técnico “ICMS Solidário”. No que se refere à criação da
obrigatoriedade da aplicação dos recursos em políticas públicas de
meio ambiente, a proposta é uma vinculação não prevista na
Constituição da República e extrapola a nossa capacidade para
legislar sobre a matéria, o que nos leva a opinar pela rejeição da
Emenda n° 1.

A Deputada Gláucia Brandão apresentou a Emenda n° 2 , que cria o
critério Municípios-Sede de Estabelecimentos Penitenciários, com o
objetivo de criar uma compensação para esses Municípios, na
proporção da população carcerária média, apurada pela Secretaria de
Estado de Defesa Social. O relator entende que a proposta é justa.
Embora tenha sido acordado, nas reuniões do grupo parlamentar, que
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seria evitada a criação de critérios e a promoção de maiores
alterações nos percentuais dos critérios existentes - à exceção do
critério Recursos Hídricos e do subcritério Área de Ocorrência de Mata
Seca, no critério Meio Ambiente, todos com percentuais reduzidos –, o
relator concorda com a criação do critério no percentual de 0,1%,
prevista no Substitutivo n° 5. Já a Emenda nº 2 cui da de criar o critério
Mínimo “per Capita”, que visa a garantir um valor “per capita” mínimo
aos Municípios. O critério Mínimo “per Capita” possibilitará aos
Municípios mais pobres do Estado a participação de um valor próximo
ao valor obtido pela multiplicação de sua população por 30% da média
“per capita” do Estado. Seu percentual é de 0,1%.

A Emenda n° 3, do Deputado Almir Paraca, pretende d ar nova
redação aos dispositivos que tratam dos critérios Meio Ambiente e
Produção de Alimentos. Uma vez que propõe percentuais e forma de
distribuição divergentes daquela acordada nas reuniões do grupo
parlamentar, que acatou as propostas dos órgãos responsáveis pela
apuração dos índices desses critérios, apresentadas no fórum técnico
“ICMS Solidário” e no Projeto de Lei n° 2.590/2008,  anexado ao
projeto em análise, a relatoria tem posição contrária à Emenda n° 3.

Propõe o Deputado Ivair Nogueira, por meio da Emenda n° 4, a
mudança da vigência da lei para 1°/1/2010. No Subst itutivo n° 5 a
sugestão foi acatada, por meio do Anexo I, no qual se estabelece que
os percentuais para o exercício de 2009 permanecem os mesmos
utilizados para a distribuição em 2008. Por outro lado, existem
dispositivos que criam critérios e mudam a forma de apuração de
outros, o que demanda prazo para regulamentação e divulgação pelos
órgãos competentes. Sendo assim, para surtirem efeitos a partir de
2010, é necessário que estejam em vigor em 2009.

A Emenda n° 5, dos Deputados Ivair Nogueira e João Leite, propõe
a criação do critério “Esportes”. A relatoria entendeu que a proposta
de incentivar a execução de políticas públicas na área do desporto é
muito importante, pois, além de incentivar a prática de atividade
saudável à população, principalmente crianças e adolescentes, tem
um desdobramento significativo nas áreas de segurança pública,
saúde e educação. Seguindo o mesmo raciocínio adotado para a
Emenda n° 2, o relator concorda com a criação desse  critério, no
percentual de 0,1%.
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Já as Emendas n°s 6 e 9 a 12, do Deputado Weliton P rado, tratam

de novos percentuais para os critérios existentes e propostos,
divergindo daqueles acordados pelo grupo parlamentar. Por isso, o
relator deixa de opinar favoravelmente a essas emendas.

A Emenda n° 7, também de autoria do Deputado Welito n Prado,
propõe garantir um prazo mínimo de cinco anos de participação dos
Municípios no critério “ICMS Solidário”, contados a partir do segundo
ano de vigência da lei, sendo permitido, apenas nesse período, o
acréscimo da participação de novos Municípios. A proposta de se
“congelar” a participação do Município no critério foge da filosofia
proposta pelo critério, que é promover a redistribuição dos recursos,
considerando-se a necessidade do Município. Assim, mesmo que o
Município tenha um crescimento nos demais critérios, o que tornaria
desnecessário o benefício do critério “ICMS Solidário”, continuaria
recebendo a ajuda. Ora, isto prejudicaria os Municípios mais pobres,
que realmente necessitam participar do critério. Por entender que a
proposta da Emenda n° 7 cria uma situação injusta e ntre os
Municípios, o relator tem posição desfavorável à sua aprovação.

Outra proposta de autoria do Deputado Weliton Prado, a Emenda n°
8, cria uma espécie de “cláusula revisória” na futura lei, no prazo de
cinco anos contados da data da sua vigência. O relator entende que a
medida proposta é inócua e que, se for vontade dos parlamentares ou
do Poder Executivo, a qualquer tempo poderá haver essa revisão. A
própria Lei n° 12.040, de 1995, a chamada Lei Robin  Hood, continha
um dispositivo prevendo o prazo até o exercício de 1998,
improrrogável, para uma decisão sobre a redistribuição dos atuais
4,68% destinados ao critério VAF. Entretanto, diversos projetos
tramitaram nessa Casa propondo modificações na referida lei sem que
tal redistribuição ocorresse, o que mostra a ineficácia do dispositivo
previsto pela emenda.

Por meio da Emenda n° 13, o Deputado Weliton Prado propõe um
dispositivo idêntico ao previsto pelo Substitutivo n° 1, que é criar um
mecanismo de compensação aos Municípios que sofram redução de
receita em virtude da alteração dos percentuais dos critérios ou que
gastem mais que 5% da sua receita orçamentária em funções de
competência do Estado e da União, realizadas por meio de convênio.
A proposta foi examinada pelo grupo parlamentar e considerada de
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difícil aplicação, sendo então descartada. O relator mantém a decisão
do grupo parlamentar e opina pela rejeição da Emenda n° 13.

A Emenda n° 14, do Deputado Ronaldo Magalhães, prop õe nova
redação para o Anexo I, escalonando a mudança dos percentuais dos
critérios que serão alterados e criados, a partir de 2010 e,
progressivamente, até o exercício de 2013. O relator concorda com a
emenda e a acata no Substitutivo n° 5, devidamente compatibilizada
com as demais modificações propostas por outras emendas
contempladas. É necessário conceder um prazo de adaptação dos
Municípios à nova realidade financeira que passarão a enfrentar com
as mudanças propostas, para que possam reorganizar seus
planejamentos, orçamentos e fluxos de caixa.

A Deputada Cecília Ferramenta propõe, por meio da Emenda n° 15,
a destinação ao Fundo Metropolitano de percentual não inferior a 50%
das perdas que os Municípios integrantes de regiões metropolitanas
possam sofrer. Apesar de entender a necessidade de se promover
uma redistribuição de recursos entre Municípios que estejam numa
mesma região e que são obrigados a arcar com despesas para
atender cidadãos dos Municípios vizinhos, como é comum nas regiões
metropolitanas, a forma proposta pela emenda contraria a
Constituição da República e a Lei Complementar Federal n° 63, de
1990, que disciplinam a repartição do ICMS aos Municípios. Não
existe previsão de destinação de recursos a outro ente que não seja o
Município. Assim, não poderíamos determinar a distribuição de
recursos a consórcios intermunicipais, associações microrregionais de
Municípios ou ao Fundo Metropolitano, por meio da lei. A forma para
se fazer tal destinação seria por meio das leis orçamentárias
municipais ou por meio de acordo celebrado entre os Municípios,
devidamente homologado pela Secretaria de Estado de Fazenda,
conforme previsto pela Lei Complementar n° 63, de 1 990. Por essas
razões, o relator tem posição contrária à Emenda n° 15.

A relatoria decidiu opinar favoravelmente à aprovação da Emenda n°
16, de autoria do Deputado Fábio Avelar. Assim, no Substitutivo n° 5
estamos propondo a criação do critério “Turismo”, com o percentual
de 0,1%, pelas mesmas razões utilizadas para concordar com as
Emendas n°s 2 e 5.

O Deputado Rômulo Veneroso propõe uma nova forma de
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distribuição, com novos percentuais progressivos, em prazo diluído
até 2014, para as mudanças propostas, por meio da Emenda n° 17. A
principal mudança proposta pela emenda é destinar 4,54% dos 4,68%
que o projeto pretende redistribuir ao critério “População dos 50
Municípios Mais Populosos”. A proposta gera uma distorção na
distribuição, com uma concentração de recursos nesses 50 Municípios
mais populosos e proporcionando uma perda significativa de recursos
aos demais Municípios, principalmente os mais pobres. Por essas
razões a relatoria opina desfavoravelmente à Emenda n° 17.

As Emendas n°s 18 a 20, de autoria do Deputado Carl in Moura,
tratam de forma de apuração do valor adicionado. A Constituição da
Republica não dá a competência ao Estado para legislar sobre a
matéria. A matéria está disciplinada pela Lei Complementar Federal n°
63, de 1990, e, por isso, não temos como aprovar essas emendas.

Conclusão
Em razão dos argumentos expostos, opinamos pela aprovação do

Projeto de Lei n° 637/2007, no 1° turno, na forma d o Substitutivo n° 5,
a seguir apresentado, e pela rejeição dos Substitutivos n°s 3 e 4, bem
como das Emendas n°s 1 a 20, apresentados em Plenár io.

Ressaltamos que as Emendas n°s 2, 4, 5, 14 e 16 for am
incorporadas, com as devidas adequações técnicas, ao Substitutivo n°
5, ora apresentado.

SUBSTITUTIVO N° 5
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
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
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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, informadas 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 do
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 desses
Municípios, medida segundo dados do 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 II 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
de recursos federais e estaduais recebidas pelo Município, baseada
em dados relativos ao segundo ano civil imediatamente anterior ao do
cálculo, 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 - Municípios-sede de estabelecimentos penitenciários;
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XV - esportes;
XVI - turismo;
XVII - ICMS solidário;
XVIII - mínimo “per capita”

Seção II
Da Distribuição

Subseção I
Do Critério Educação

Art. 2° - Os valores decorrentes da aplicação dos p ercentuais
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 do 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.

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 segui nte forma:

I - parcela de 35% (trinta e cinco por cento) do total de acordo com a
relação percentual entre a área cultivada do Município e a área
cultivada do Estado, considerada a média dos dois últimos anos
anteriores ao do cálculo, incluindo-se na área cultivada a área
destinada à agricultura de pequeno porte;

II - parcela de 35% (trinta e cinco por cento) do total de acordo com
a relação percentual entre o número de pequenos produtores
agropecuários do Município e o número de pequenos produtores
agropecuários do Estado;

III - parcela de 30% (trinta por cento) do total entre os Municípios
onde exista programa ou estrutura de apoio ou órgão de apoio à
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produção, ao desenvolvimento e à comercialização de produtos
agropecuários, de acordo com a relação percentual entre o número de
produtores agropecuários atendidos e o número total de produtores
agropecuários existentes no Município e no Estado;

§ 1° - Para os efeitos deste artigo considera-se pe queno produtor
agropecuário aquele que preencher 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 Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Estado de Minas Gerais – Emater – fará publicar, até os dias 15 de
junho e 15 de dezembro de cada ano, as informações pertinentes aos
incisos I a V do “caput” deste artigo, para 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 VIII do art. 1°,
serão distribuídos aos Municípios da seguinte forma:

I - parcela de 45,45% (quarenta e cinco vírgula quarenta e cinco por
cento) do total 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, custo este fixado pelo Conselho
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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 de 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 do licenciamento ou autorização
para operacionalização do sistema;

II - parcela de 45,45% (quarenta e cinco vírgula quarenta e cinco por
cento) do total com base no Índice de Conservação do Município,
calculado de acordo com o Anexo IV desta lei, considerando-se as
unidades de conservação estaduais, federais, municipais e
particulares e área de reserva indígena, com cadastramento,
renovação de autorização e demais procedimentos a serem definidos
em regulamento;

III - parcela de 9,1% (nove vírgula um por cento) do total 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 do “caput” 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 do
“caput” deste artigo incidirá sobre os índices de repasse de recursos a
serem aplicados a partir de 1° de janeiro do segund o 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 do “caput” deste artigo, bem como os
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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 nos 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 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 I, de acordo com 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.

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, no critério 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 e divide-se o valor encontrado por dois;

II - atribui-se o valor encontrado na forma do inciso I aos Municípios
que têm área alagada por reservatório de água destinado à geração
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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 da 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 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 desses Municípios,
encontrado na forma do inciso III.

Parágrafo único - Ficam excluídas do cálculo desse critério as áreas
de reservatório de água destinado à geração de energia que estejam
no território de Município sede de usina, cujo movimento econômico
tenha sido utilizado para apuração do critério previsto no inciso I do
art. 1°.

Subseção VI
Do Critério Municípios-Sede de Estabelecimentos Penitenciários

Art. 7° – Os valores decorrentes da aplicação dos p ercentuais
relativos ao critério Municípios-Sede de estabelecimentos
penitenciários, de que trata o inciso XIV do art. 1°, serão destinados
aos Municípios com base na relação percentual entre a média da
população carcerária de cada Município onde existem
estabelecimentos penitenciários, a que se refere o art. 71 da Lei n°
11.404, de 25 de janeiro de 1994, e a média da população carcerária
total desses Municípios no Estado apurada em cada semestre civil,
fornecida pela Secretaria de Estado de Defesa Social, observado o
disposto nos §§ 1° e 2° deste artigo:

§ 1° - Os dados constitutivos do índice serão apura dos em maio,
para vigorarem de julho a dezembro, e em novembro, para vigorarem
de janeiro a junho do exercício subseqüente.

§ 2° - A relação de Municípios habilitados e os res pectivos índices
de participação será publicada, pela Secretaria de Estado de Defesa
Social , até o dia 15 do mês subseqüente ao da sua apuração, para
fins de distribuição dos recursos no semestre subseqüente.

Subseção VII
Do Critério Esportes
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Art. 8° - Os valores decorrentes da aplicação dos p ercentuais

relativos ao critério “Esportes” de que trata o inciso XV do art. 1° serão
destinados aos Municípios, de acordo com a relação percentual entre
as atividades esportivas desenvolvidas pelo Município e o somatório
das atividades esportivas desenvolvidas por todos os Municípios,
fornecida pela Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude,
observado o disposto no Anexo V desta lei.

§ 1° - Somente participam deste critério os Municíp ios que
instalarem e mantiverem em pleno funcionamento o Conselho
Comunitário de Esportes, o qual deverá elaborar e desenvolver, em
conjunto com a Prefeitura Municipal, os projetos destinados à
promoção das atividades esportivas, bem como fiscalizar a sua
execução.

§ 2° - A Secretaria de Estado de Esportes e da Juve ntude
regulamentará os procedimentos necessários para apuração dos
dados constitutivos dos índices a que se refere o “caput” deste artigo.

§ 3° - Os dados constitutivos dos índices a que se refere o “caput”
deste artigo serão apurados em maio, para vigorarem de julho a
dezembro, e em novembro, para vigorarem de janeiro a junho do
exercício subsequente.

§ 4° - A Fundação João Pinheiro fornecerá anualment e à Secretaria
de Estado de Esportes e da Juventude relação contendo a Receita
Corrente Líquida “per capita” de cada Município e sua respectiva
memória de cálculo, com base em dados de receita do exercício
anterior ao da apuração.

§ 5° - A Tabela Faixas de Receita Corrente Líquida “Per Capita”, a
que se refere o Anexo V, deverá ser atualizada anualmente, a partir
do segundo ano de vigência desta lei, na proporção do crescimento
nominal da Receita Corrente Líquida de todos os Municípios em
relação ao ano anterior ao da apuração.

§ 6° - A Secretaria de Estado de Esportes e da Juve ntude fará
publicar, até os dias 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
neste artigo, para fins de distribuição dos recursos no semestre
subseqüente.

Subseção VIII
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Do Critério Turismo

Art. 9° - Os valores decorrentes da aplicação dos p ercentuais
relativos ao critério “Turismo” de que trata o inciso XVI do art. 1° serão
destinados aos Municípios com base na relação percentual entre o
índice de investimento em turismo do Município e o somatório dos
índices de investimentos em turismo de todos os Municípios do
Estado, fornecida pela Secretaria de Estado de Turismo, observado o
disposto no Anexo VI desta lei:

§ 1° - Para se habilitar à participação no critério  “turismo”, 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.
§ 2° - As regras a serem utilizadas na avaliação do s critérios

estabelecidos na “Tabela de Nota da Organização Turística do
Município”, constante no Anexo VI, serão definidas nos termos do
regulamento.

§ 3° - A Fundação João Pinheiro fornecerá anualment e à Secretaria
de Estado de Turismo, para fins de cálculo do índice de investimento
em turismo, relação contendo a receita corrente líquida “per capita” de
cada Município e sua respectiva memória de cálculo, com base em
dados de receita do exercício anterior ao da apuração.

§ 4° - A Tabela Faixas de Receita Corrente Líquida “Per Capita”, a
que se refere o Anexo VI, deverá ser atualizada anualmente, a partir
do segundo ano de vigência desta lei, na proporção do crescimento
nominal das receita corrente líquida de todos os Municípios em
relação ao ano anterior ao da apuração.

§ 5° - A Secretaria de Estado de Turismo fará publi car, até o dia 15
de dezembro de cada ano, os dados apurados relativos ao ano civil
imediatamente anterior, com a relação dos Municípios habilitados
segundo os critérios previstos neste artigo, para fins de distribuição
dos recursos no exercício subsequente.

Subseção IX
Do Critério ICMS Solidário

Art. 10 - Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais
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relativos ao critério “ICMS Solidário”, de que trata o inciso XVII do art.
1°, serão distribuídos de acordo com a relação perc entual entre a
população de cada um dos Municípios com menor índice de ICMS
“per capita” do Estado e a população total desses Municípios,
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
XVI do art. 1° de cada Município pela respectiva po pulação, medida
segundo dados do IBGE;

II - consideram-se Municípios com menor índice de ICMS “per
capita”’:

a) aqueles cujo percentual calculado na forma do inciso I seja
inferior à média do Estado acrescida de 40% (quarenta por cento);

b) aqueles cujo percentual calculado na forma do inciso I 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;

c) aqueles cujo percentual calculado na forma do inciso I seja
superior à média do Estado acrescida de 40% (quarenta por cento) e
inferior a duas vezes a média do Estado, desde que tenham
população superior a cem mil habitantes.

Subseção X
Do Critério Mínimo “Per Capita”

Art. 11 - Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais
relativos ao critério Mínimo “per capita”, de que trata o inciso XVIII 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 desses Municípios,
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
XVII de cada Município pela respectiva população, medida segundo
dados fornecidos pelo IBGE;
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II - Consideram-se Municípios com menor índice de ICMS “per

capita” aqueles cujo percentual calculado na forma do inciso anterior
seja inferior a 1/3 (um terço) da média do Estado.

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 12 - A apuração do VAF observará o disposto na Lei
Complementar federal n° 63, de 11 de janeiro de 199 0.

Art. 13 - 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. 13;

b) os dados constitutivos e a relação dos índices de participação de
cada Município no critério a que se refere o inciso XIII do art. 1°.

§ 2° - A Fundação João Pinheiro fará publicar:
I - até o último dia de cada mês, os índices de que tratam os incisos

I a XVIII do art. 1°, bem como a consolidação deste s por Município,
para vigorarem no mês subseqüente;

II - o resultado das impugnações relativas aos critérios previstos nos
incisos I a XVIII do art. 1°, no prazo de quinze di as 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.

§ 4° - As publicações relativas aos critérios a que  se referem os
incisos II a XVIII do art. 1° serão feitas por meio  eletrônico, nas
páginas oficiais dos respectivos órgãos na internet.

Art. 14 - Sem prejuízo das ações cíveis e criminais cabíveis, os
Prefeitos Municipais e as associações de Municípios ou seus
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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. 15 - 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. 16 - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do exercício
subseqüente ao de sua publicação.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente (voto contrário) - Lafayette de Andrada, relator -

Agostinho Patrús Filho - Getúlio Neiva - Sebastião Helvécio - Weliton
Prado (voto contrário).

ANEXO I
(a que se refere o art. 1° da Lei n° .............,  de ........ de

.................................de 2008.)
* -  A tabela contendo o Anexo I, a que se refere o art. 1º da Lei nº

, de  de  de 2008, que contém os critérios de distribuição, foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 5 de dezembro de 2008.

ANEXO II
(a que se refere o inciso VII do art. 1° da Lei n°. ..........., de ........ de

........................... de 2008.)
Índice de Patrimônio Cultural – PPC

PPC = Somatório das notas do
Município

Somatório das notas de
todos os Municípios

* - A tabela contendo o Anexo II, a que se refere o inciso VII do art.
1º da Lei nº    de de de 2008 foi publicada no “Diário do Legislativo” de
5.12.2008.

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
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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

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 desses bens.

ANEXO III
(a que se refere o art. 2° da Lei n°............, d e ........ de

...............................de 2008)
Índice de Educação – PEi

PEi = ICMAi x 100, considerando-se:
                      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



249
(a que se refere o inciso II do “caput” do art. 4° da Lei n° ........, de .....

de ..................... de 2008)
Índice de Conservação do Município – IC

I – Índice de Conservação do Município "i"
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 as Unidades e o Fator de Conservação a que

se refere o Anexo IV foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.12.2008.

ANEXO V
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(a que se refere o 8° da Lei n° ............., de . ....... de ...........................

de 2008)
Índice de Esportes – IE

IE = ∑ ( N x P x NM x NA), onde:
                                ∑ MB

a) IE = Índice de Esportes do Município;
b) N = nota da atividade esportiva desenvolvida pelo Município;
c) P = peso da receita corrente líquida “per capita”;
d) NM = número de modalidades esportivas de que o Município

participa em cada atividade esportiva;
e) NA = número de atletas participantes em cada atividade esportiva;
f) ∑ MB = somatório das notas de todos os Municípios beneficiados.
* - A tabela contendo o Anexo V a que se refere o art. 8º da Lei nº

de de 2008 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2008. Foi
publicada errata da tabela mencionada no “Diário do Legislativo” de
24.12.2008.

ANEXO VI
(a que se refere o art. 9º da Lei n° de de )
Índice de Investimento em Turismo – IIT

IIT = Σ NTxIRC , onde:
                                Σ MB

a) IIT = Índice de Investimento em Turismo do Município;
b) Σ �  NT = somatório das notas da organização turística do

Município;
c) IRC = índice de receita corrente líquida “per capita”;
d) Σ MB = somatório das notas de todos os Municípios beneficiados.

Tabela Faixas de Receita Corrente Líquida “Per Capita”
* - A tabela contendo o Anexo VI (a que se refere o art. 9º da Lei nº

de de  de) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2008.
Tabela Nota da Organização Turística do Município

* - A tabela contendo a nota da organização turística do Município foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 4.12.2008.

PARECER SOBRE A EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº
2.394/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
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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 n° 1 4.062, de
20/11/2001, e dá outras providências.

Preliminarmente, a proposição foi apreciada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Em seguida, esta Comissão opinou
por sua aprovação em 1º turno na forma original.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foi apresentada, em
Plenário, a Emenda nº 1, que vem a esta Comissão para receber
parecer, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação
O objetivo da proposição, ao alterar o § 4º do art. 24 da Lei nº

14.699, de 2003, é possibilitar a inscrição, no Cadastro Informativo de
Inadimplência em relação à Administração Pública do Estado de
Minas Gerais - Cadin-MG -, de débitos que não seriam objeto de
execução dado o seu baixo valor e, por esse motivo, dificilmente
seriam recuperados. O Cadin-MG contém relação das pessoas físicas
e jurídicas responsáveis por obrigações pecuniárias vencidas e não
pagas, inscritas em dívida ativa, com a situação cadastral na condição
de bloqueada, suspensa ou cancelada, ou, ainda, impedidas de
contratar com a administração pública estadual, em decorrência da
aplicação de sanção prevista na legislação de licitações e contratos.

A Emenda nº 1, apresentada ao projeto em Plenário, pretende
estabelecer o prazo de 120 dias contados da comunicação ao devedor
da existência do débito, para que ele possa ser regularizado antes de
sua inscrição no Cadastro. A medida amplia o prazo atual, que é de
60 dias, estabelecido pelo art. 5º do Decreto nº 44.694, de 28/12/2007,
que instituiu o Cadin-MG.

Tendo em vista a grave crise econômica mundial, que repercute de
forma mais perversa sobre os pequenos e micronegócios,
consideramos essencial a ampliação de prazo proposta pela emenda.
Desse modo, aumenta-se a possibilidade de regularização dos débitos
junto ao Fisco, evitando-se o inconveniente da inscrição no Cadin-MG.
Do ponto de vista do Tesouro Estadual, a medida também pode ser
considerada positiva, uma vez que se constitui num incentivo maior à
quitação das dívidas.
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Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Emenda nº 1 ao
Projeto de Lei nº 2.394/2008.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho, relator - Lafayette de

Andrada - Sebastião Helvécio - Antônio Júlio (voto contrário).

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 2/12/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr.

Antônio Martinho Teixeira, ocorrido em 1º/12/2008, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 5 DE DEZEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 107ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/12/2008
Presidência dos Deputados João Leite, Domingos Sávio e Eros

Biondini
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofício nº 23/2008, do Presidente
do Tribunal de Contas - Ofício - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projeto de Lei Complementar nº
48/2008 - Projetos de Lei nºs 2.933 a 2.935/2008 - Requerimentos nºs
3.100 a 3.103/2008 - Comunicações: Comunicações das Comissões
de Administração Pública, de Participação Popular (4) e de Educação
(2) e do Deputado Tiago Ulisses - Questões de ordem - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados Paulo Guedes, João Leite, Almir
Paraca, Doutor Rinaldo e Padre João - Registro de presença - 2ª
Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da
Presidência - Acordo de Líderes; Decisão da Presidência -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações -
Requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do
Deputado Domingos Sávio - Requerimento do Deputado Gilberto
Abramo; deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva -
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 - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago

Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -
Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Cecília
Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely
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Tarqüínio - Inácio Franco - 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 - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Rêmolo
Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -
Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - 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 Sargento Rodrigues, 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:

OFÍCIO Nº 23/2008
Do Sr. Elmo Braz Soares, Presidente do Tribunal de Contas do

Estado, encaminhando, em atenção a disposição legal, o Relatório de
Atividades do 3º Trimestre de 2008, que retrata as ações
desenvolvidas nesse período por essa Corte de Contas. (- À
Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

OFÍCIO
Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, informando

que os recursos financeiros decorrentes da proposta de pagamento de
abono aos inativos na folha de pagamento de dezembro de 2008,
como dispõe o Projeto de Lei nº 2.877/2008, têm origem no Tesouro,
fonte 10. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.877/2008.)

2ª Fase (Grande Expediente)
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Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 48/2008
Altera a Lei Complementar nº 90, de 12 de janeiro de 2006, que

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

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

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

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

Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2008.
Rosângela Reis
Justificação: Este projeto de lei complementar acrescenta o

Município de Caratinga ao Colar Metropolitano da Região
Metropolitana do Vale do Aço. Justifica-se tal projeto de lei
complementar em razão de o Município de Caratinga possuir evidente
integração espacial com o Colar Metropolitano. Além da questão
territorial, o referido Município mantém vínculos com os demais
Municípios em importantes setores como o educacional (Campus do
Piau), econômicos, de transporte, meio ambiente, etc. Bairros surgem
limítrofes com Municípios do Colar e do Núcleo, e há o projeto de
construção de um grande aeroporto regional, o segundo maior do
Estado. Por esses motivos, o Município de Caratinga exerce e recebe
influência dos Municípios do Colar e do Núcleo Metropolitanos, o que
o credencia a participar da Região Metropolitana do Vale do Aço,
sobretudo no que se refere às questões de planejamento regional com
vistas a uma melhor gestão dos problemas metropolitanos.
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- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo

Deputado Zé Maia. Anexe-se ao Projeto de Lei Complementar nº
8/2007 nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.933/2008
Declara de utilidade pública a Banda de Música Arte e Conquista de

Felixlândia, com sede no Município de Felixlândia.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Banda de Música Arte

e Conquista de Felixlândia, com sede no Município de Felixlândia.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada
Justificação: A Banda de Música Arte e Conquista de Felixlândia é

uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 1989, no Município de
Felixlândia, e tem como finalidade primordial a promoção de
atividades culturais e musicais da comunidade em geral, contribuindo,
assim, para a melhoria da qualidade de vida dos felixlandenses.
Encontra-se devidamente registrada no Cartório de Registros de
Títulos e Documentos desse Município, sob o nº 5.498, Livro 16, fls.
102/105. Conforme atestado de funcionamento em anexo, a entidade
está em pleno funcionamento. Ademais, sua Diretoria é composta por
pessoas idôneas.

Solicito, portanto, dos nobres pares, a aprovação deste projeto de
lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.934/2008
Declara a utilidade pública a Caixa de Previdência e Assistência -

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

Assistência - Prevcaixa -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2008.
Vanderlei Miranda
Justificação: A Caixa de Previdência a Assistência - Prevcaixa -,
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com sede no Município de Belo Horizonte, é uma entidade não
governamental sem fins lucrativos, criada em 4/9/87, com a finalidade
de dar apoio a seus filiados relativo à assistência à saúde, à
educação, financeira, jurídica, previdenciária e à criação de plano
habitacional.

Pretende-se com este projeto assegurar à Prevcaixa melhores
condições para o desenvolvimento das suas atividades, uma vez que
a entidade atende aos requisitos da Lei nº 1.972, de 1998.
Esperamos, portanto, contar com o apoio de nossos pares para a
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.935/2008
Determina a utilização de seringas de agulha retrátil no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica determinado, no âmbito do Estado, que os hospitais e

clínicas públicos e privados e estabelecimentos afins deverão utilizar,
em seus procedimentos, seringas de agulha retrátil.

Art. 2º - São consideradas seringas de agulha retrátil as que
acoplam a agulha dentro do êmbolo ao final de cada utilização, sem a
necessidade de sua retirada para colocação em lixo especial ou outra
destinação.

Art. 3° - Os estabelecimentos terão o prazo de um a no para se
adaptar às disposições desta lei, de modo a preservar os estoques
existentes.

Art. 4° - Ficará a cargo do Poder Executivo a fisca lização, o controle
e aplicação de multas nos estabelecimentos mencionados no art. 1°
desta lei.

Art. 5° - O descumprimento desta lei implicará em m ulta de 1.000
Ufirs (mil Unidades Fiscais de Referência).

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2008.
Arlen Santiago
Justificação: Em nosso Estado, o lixo produzido por hospitais,

clínicas e estabelecimentos afins acarreta uma despesa enorme, bem
como exige uma atenção especial para com as seringas com agulha
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que são descartadas. Nesse processo, pode ocorrer contaminação
devida a perfuração acidental.

A necessidade da utilização de seringas com agulhas retráteis trará
benefícios incomparáveis na prevenção e controle de doenças
infectocontagiosas como a aids, a hepatite B e outras. Deste modo,
estaremos dando grande contribuição para a higiene daqueles
estabelecimentos.

Sendo assim, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação
deste projeto, que é de muita importância para a população.

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

REQUERIMENTOS
Nº 3.100/2008, do Deputado Elmiro Nascimento, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Hospital Nossa Senhora de
Fátima, de Patos de Minas, pelo transcurso do 50º aniversário de sua
fundação. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 3.101/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao jornal “O Tempo” pelas
comemorações dos seus 12 anos de fundação. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 3.102/2008, da Comissão de Fiscalização Financeira, em que
pleiteia sejam solicitadas ao Governador do Estado providências com
vistas a ações para o setor siderúrgico guseiro, que enfrenta inúmeros
prejuízos na sua cadeia de produção, em decorrência da atual crise
econômica mundial. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 3.103/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas à Presidente da Comissão de Cidadania e dos
Direitos Humanos da Assembléia Legislativa do Espírito Santo
providências com vistas ao acompanhamento, pela Comissão, da
apuração do assassinato, no Município de Piúma (ES), do Sr. Gilberto
Souza e Silva, ex-Prefeito de São Francisco do Glória, e sejam
encaminhadas à referida Comissão cópias das notas taquigráficas da
reunião da Comissão de Direitos Humanos realizada no Município de
São Francisco do Glória.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões
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de Administração Pública, de Participação Popular (4) e de Educação
(2) e do Deputado Tiago Ulisses.

Questões de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, como V. Exa. pode

verificar, não há quórum para continuação dos nossos trabalhos. Por
isso solicito a V. Exa. o encerramento, de plano, desta reunião.

O Sr. Presidente - A Presidência informa a V.Exa. que iniciamos a
reunião há poucos instantes com a presença de 35 Deputados e
considerará esse quórum para a continuação dos trabalhos. Sendo
assim, a Presidência concede a palavra ao Deputado Paulo Guedes,
primeiro orador inscrito.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, V. Exa. pode olhar, de
plano, que não há quórum. No painel é uma coisa; agora, quanto ao
quórum presente, aqui não há. Então, solicito a V. Exa. que faça
recomposição de quórum para darmos continuação ao nossos
trabalhos.

O Sr. Presidente - Deputado Antônio Júlio, a palavra está com o
Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Antônio Júlio - Está acontecendo alguma coisa nesta
Casa. Hoje, na Comissão de Fiscalização Financeira, um Deputado foi
substituir o outro e não pôde porque não tinha autorização. Nosso
Regimento Interno está começando a ser atropelado e, com isso,
nossa forma de agir. Não temos quórum. Temos 12 Deputados em
Plenário. Temos de olhar quantos Deputados estão presentes e não
quem veio aqui assinar a ficha e ir embora. Assim fica muito fácil.
Venho aqui assinar minha ficha, vou embora e minha presença vai
contar como quórum? Vamos fazer recomposição de quórum. Isso
seria o mais lógico.

O Sr. Presidente - Deputado Antônio Júlio, reitero que iniciamos a
reunião com a presença de 35 Deputados e a palavra está com o
Deputado Paulo Guedes para sua manifestação.

O Deputado Antônio Júlio - Então, fique meu protesto. Não posso
concordar com o que está acontecendo nesta Casa, com esse
mandonismo. Aqui cada um faz do jeito que quer. Quero que meu
protesto fique registrado e conste na ata da próxima reunião. Vamos
ver como vai ficar o que aconteceu na Comissão de Fiscalização
Financeira hoje de manhã e o que está acontecendo aqui. Vamos



260
começar a exigir que nosso Regimento Interno seja cumprido na
íntegra. Vamos ver se esta Casa vai andar.

O Sr. Presidente - Registrem-se as palavras do Deputado Antônio
Júlio.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.
O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Deputadas e

Deputados, público aqui presente, todos os mineiros que nos
acompanham pela TV Assembléia. Trago a esta tribuna, mais uma
vez, um assunto que interessa à maioria dos Municípios de Minas
Gerais e à grande maioria da nossa população. Ontem à noite, esse
assunto pautou a nossa reunião extraordinária. Falo da tramitação
nesta Casa do projeto de lei do ICMS Solidário. Essa proposta se
arrasta aqui há mais de nove anos, e há um compromisso da Mesa de
que será votado este ano; porém, esse projeto está vindo a Plenário
totalmente maquiado.

É um projeto que antes previa a redistribuição de R$69.000.000,00
do ICMS arrecadado em Minas Gerais aos Municípios mais pobres, o
que é uma “mixaria” num Estado que arrecada mais de
R$23.000.000.000,00 de ICMS. Só em investimentos para o próximo
ano, são mais de R$11.000.000,00, e a proposta acordada na
comissão que está vindo a Plenário distribui pouco mais de
R$10.000.000,00. Isso é uma enganação para o Norte de Minas. É
querer enganar o Vale do Jequitinhonha, o Vale do Mucuri, as cidades
mais pobres, como Ribeirão das Neves, da nossa Região
Metropolitana, e tantos outros Municípios penalizados com essa lei
atual de distribuição de ICMS. É uma vergonha. Isso não condiz com
os princípios do Estado. Mais de 90% de tudo o que é arrecadado em
Minas Gerais fica apenas em meia dúzia de Municípios. E a nossa
região, o Norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha, o Noroeste e o
Mucuri, que juntos correspondem a quase 50% do território mineiro,
arrecada pouco mais da metade do que arrecada apenas a cidade de
Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Quero registrar
aqui que a partir de agora nosso movimento vai crescer ainda mais.
Estaremos mobilizando todas essas regiões. Vamos mobilizar as
escolas, os estudantes, os produtores rurais, os Prefeitos, os
Vereadores, as entidades de classe.
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Ainda ontem ouvi aqui o Deputado Zé Maia dizer que o Triângulo já

ajudou demais Minas Gerais e que, a mexermos na arrecadação
daquela região, ela prefere ser emancipada, com a criação de outro
Estado. Quem prefere a criação de outro Estado é o Norte de Minas,
os Vales do Mucuri e do Jequitinhonha, que a vida inteira foram
colocados em segundo plano. Se é para dividir, aceitamos a proposta.
Que se criem os Estados do Triângulo e de Minas do Norte. O que
não podemos aceitar é todos serem chamados de mineiros e a
arrecadação ficar nas mãos de poucos, de meia dúzia.

Estamos registrando aqui a indignação de mais de 70% dos
Municípios de Minas Gerais. Sessenta e dois Deputados desta Casa
assinaram o projeto original de redistribuição do ICMS Solidário, que
mexe apenas em 4,5%. Vejam bem, 95% ficarão como está. Meia
dúzia de parlamentares, que defendem as cidades ricas, chega aqui e
não deixa votar nada. Os 5% que seriam distribuídos já não o serão.
Haverá apenas um cala-boca para o Norte de Minas e para o Vale do
Jequitinhonha. Já não aceitamos ser tratados dessa forma, Sr.
Presidente. A nossa região espera deste Parlamento, dos Deputados
votados em nossa região, no Vale do Mucuri, no Noroeste uma
postura diferenciada. É hora de rever as injustiças. Já não dá para
aceitar as coisas como estão acontecendo aqui e como sempre
aconteceram.

O Norte de Minas está preparado, está pronto e vai reivindicar o que
é direito seu. A nossa população já não aceita ser passada para trás.
São mais de 500 anos de tratamento desigual, são mais de 500 anos
de exploração. Minas Gerais nasceu no Norte, em Matias Cardoso. O
primeiro Governador deste Estado saiu de Matias Cardoso, que foi
também a primeira Capital de Minas. Até esse título nos foi usurpado.
Estamos, agora, com um forte movimento, o Catrumano, que, além de
lutar para recuperar a história de nosso Estado, tem agora uma
segunda bandeira: tratamento igualitário. Se somos mineiros, temos
de ser tratados como tais, e não como mineiros diferenciados.

É por esse motivo que esta Casa poderia fazer pelo menos esse
gesto, mexendo nessa cota de 4,6% do ICMS. Alguns Deputados
dizem que não mudará nada. Talvez isso não faça falta para
Uberlândia, para Betim, para Contagem e para Ipatinga, mas faz muita
diferença para Januária, Brasília de Minas, Varzelândia, Manga,
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Jaíba, Porteirinha, Monte Azul, Espinosa, Bocaiúva, Buritizeiros,
Chapada Gaúcha, São Francisco e para tantos outros Municípios
pobres da nossa região, para todo o Vale do Jequitinhonha, para a
região de Salinas, de Araçuaí, de Teófilo Otôni e de tantas cidades
pobres, que também têm problemas sociais muito piores do que as
grandes cidades.

Ouvi alguns argumentos aqui de que Betim não pode perder
arrecadação, porque tem muitos problemas sociais. Ora, essa cidade
arrecada mais que a Capital e tem apenas 400 mil habitantes. Montes
Claros está chegando a isso e recebe apenas R$4.000.000,00 de
ICMS por mês, contra R$40.000.000,00 de Betim.

No próximo ano, pelas projeções do governo, Montes Claros perderá
arrecadação, que cairá para R$3.800.000,00 por mês, enquanto a
arrecadação de Betim subirá de 40 para 44. Haja injustiça! Não
podemos continuar calados! Esta Casa tem de reagir!

O que foi acordado hoje, na Comissão de Fiscalização Financeira,
não atende às nossas reivindicações, não atende aos anseios do
Norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha e do Vale do Mucuri.
Precisamos alterar essa distribuição, que não chega sequer a 1% dos
4,6% que esperávamos fossem distribuídos. Se colocarmos tudo na
ponta do lápis, a distribuição não chega a 1%, ou seja, as cidades
ricas, que ficam com tudo o que Minas Gerais produz, continuarão
com tudo, e os mais de 700 Municípios pobres continuarão com seus
problemas, sem arrecadação, vivendo apenas do repasse do Fundo
de Participação dos Municípios - FPM.

Por isso, Deputado Ruy Muniz, afirmo que nossa região precisa
reagir. Já não podemos aceitar esse tipo de enganação. Vamos
aproveitar esse movimento histórico que surge no Norte de Minas, o
Movimento Catrumano, que libertou e criou esse Estado, que deu a
Minas o primeiro Governador, Nunes Viana. Esse mesmo Movimento,
que renasce agora, exigirá desta Casa, deste Parlamento e do
governo de Minas um tratamento diferenciado.

Esperamos, companheiro Deputado Padre João, que nossa
bancada, que a Bancada do PT se unifique nessa proposta. Nosso
partido sempre defendeu a distribuição de renda, e temos de estar
unificados agora, na defesa dos mais pobres, daqueles que sempre
foram deixados em segundo plano. Por isso, meus amigos e minhas
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amigas, deixo essa convocação a todos os norte-mineiros, a todos os
Vereadores eleitos, a todos os Prefeitos, a todos os Vice-Prefeitos, a
todos os sindicatos de trabalhadores rurais e patronais, a toda a nossa
sociedade do Norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha, do Vale do
Mucuri, do Noroeste e das cidades mais pobres de Minas Gerais.
Vamos juntos levantar nossa voz para dizer a todo o Estado que
também somos mineiros e, se somos mineiros, temos de ter o mesmo
tratamento que está sendo dado a Betim e às regiões ricas de Minas
Gerais.

Com muito orgulho, concedo aparte ao idealizador deste movimento,
meu amigo Deputado Dinis Pinheiro.

O Deputado Dinis Pinheiro (em aparte)* - V. Exa., Deputado Paulo
Guedes, com esse espírito guerreiro e combativo, tem engrandecido
de forma acentuada a Assembléia de Minas e, de forma especial, tem
participado com muito fervor, com muita tenacidade e com muito
patriotismo dessa nossa luta, que visa à aprovação do ICMS Solidário,
um projeto extraordinário, de grande significado social para mais de
700 cidades mineiras, o qual visa a ajudar os mais pobres, os
deserdados da sorte, os menos favorecidos.

Esse projeto atinge aproximadamente 15 milhões de mineiros. A
Assembléia Legislativa nos propicia um aprendizado extraordinário, e,
depois de anos e anos de debates, de peregrinação, de tramitação
desse projeto, de amadurecimento de Deputados e Deputadas,
conseguimos vislumbrar que brevemente teremos oportunidade de
aprovar o tão sonhado ICMS Solidário.

Registramos, Deputado Paulo Guedes, que já não se trata daquele
projeto que idealizamos, haja vista que houve necessidade do
desprendimento, do equilíbrio, da harmonia e do espírito conciliatório,
o que não condeno. Nesse cenário, tivemos oportunidade de
acompanhar o desenrolar desse projeto, que hoje teve avanço
significativo na Comissão de Fiscalização Financeira, sob a
Presidência do Deputado Zé Maia, com a participação de tantos
Deputados que lá foram, a fim de presenciar a reunião.

Hoje já podemos afirmar que o ICMs Solidário dá um passo mais
forte, mais acentuado com o objetivo da sua tão sonhada aprovação.
Portanto, quero parabenizar V. Exa., que tem participado com
altruísmo, galhardia, e tem, juntamente com os outros Deputados e
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Deputadas, engrandecido esse projeto do ICMs Solidário. Tenho a
certeza absoluta de que a Assembléia de Minas dará um belo
exemplo para os mineiros, para as mineiras e para o Brasil de que a
gente deve exercer a vida pública sempre com o olhar e as ações
voltadas para os mais pobres. Parabéns, Deputado Paulo Guedes!

O Deputado Ruy Muniz (em aparte)* - Caro colega Deputado Paulo
Guedes, quero também congratular-me com V. Exa. e com todos os
Deputados que defendem, com muita justiça, a implantação do ICMs
Solidário para fazer justiça fiscal em nosso Estado. Parabenizo
também o autor do projeto, Deputado Dinis Pinheiro, nosso 1º-
Secretário aqui na Assembléia Legislativa. Quero dizer a V. Exa. que
o projeto, sendo aprovado da forma como se encontrava o valor de
recursos a serem distribuídos, seria muito pouco para Minas Gerais,
mas, do jeito que foi modificado, ficou muito pior.

Há agora uma luz no final do túnel, uma grande esperança, que é a
reforma tributária que está sendo discutida em Brasília, que aliás
extinguirá o ICMS e criará o Imposto de Valor Agregado - IVA -, que
será cobrado até no consumo. No caso, teremos realmente mais
justiça fiscal, uma redução da carga tributária, e se distribuirão melhor
os recursos no País.

É preciso mobilização para a aprovação do ICMS Solidário aqui da
melhor forma. Mas também precisamos mobilizar-nos para a
aprovação da reforma tributária em Brasília, que mudará todo o
arcabouço fiscal do País. Diminuirá a carga tributária, o custo-Brasil e
fará a justiça social. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Paulo Guedes - Muito obrigado, Deputado Ruy Muniz.
Finalizo as minhas palavras esperando que esta Casa não faça
apenas um gesto, uma pequena sinalização nem um simbolismo. O
que estão querendo passar goela abaixo nesse acordo que foi votado
hoje é isso. Querem nos enganar, mais uma vez, e não redistribuir
absolutamente nada. A nossa região já não aceita ser tratada com
migalhas. Precisamos do respeito desta Casa e do governo para que
a gente possa fazer justiça social em todo o Estado, fazer com que os
recursos oriundos do trabalho de todos os mineiros seja distribuído de
forma igualitária. Muito obrigado, Sr. Presidente.

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

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputado Domingos Sávio,
Deputados e telespectadores da TV Assembléia, volto a esta tribuna
para tratar de um assunto que tive oportunidade de discutir
recentemente desta tribuna, ao falar sobre um projeto do Deputado
Carlos Pimenta que trata do controle ambiental, de apoio do governo
do Estado às Prefeituras para o controle ambiental. E lembrava a dor
do povo de Santa Catarina neste momento.

Aproveitei para tratar do tema do aumento do IPTU em Belo
Horizonte. É impressionante a pressa da Prefeitura de Belo Horizonte
para aprovar o aumento do IPTU. Sua intenção é arrecadar 30% mais.
Estou acompanhando pelos jornais e pelas notícias a tentativa do
Vereador Fred Costa de fazer uma audiência pública.

A Prefeitura entrou, com sua força, para impedir esta audiência
pública, porque quer, antes do Natal, dar este presente à população
de Belo Horizonte: o aumento do IPTU.

Hoje, Srs. Deputados, tive o cuidado de trazer pelo menos algumas
manchetes dos jornais. O “Estado de Minas” diz: “As mudanças que
farão o IPTU ficar mais caro em Belo Horizonte”. É interessante
porque algumas regras só deverão valer a partir de 2010, mas, na
primeira página do “Estado de Minas”, podemos ver, aqui em baixo, a
seguintes manchetes: “Setores em crise já afetam Municípios”; “IPTU
vai apertar classes média e alta”. Outro de nossos jornais, o “Diário do
Comércio”, diz: “Desaquecimento industrial finaliza recessão técnica”.
Quero saber em cima de qual cenário ou quais cenários que os
técnicos da Prefeitura de Belo Horizonte trabalharam para, em alguns
casos, elevar o IPTU desta cidade em até 150%. É com esse cenário
de desaquecimento, de crise mundial, de férias coletivas e demissões
na indústria e no comércio que eles estão trabalhando? Quais os
cenários que se apresentam para a Prefeitura de Belo Horizonte e
para o Prefeito Fernando Pimentel darem esse “presente de Natal”
aos belo-horizontinos, aumentar em até 150% o IPTU da nossa
cidade?

Também tive o cuidado de acompanhar os números da Prefeitura,
de valorização dos imóveis em Belo Horizonte, que foram levantados
há algum tempo, na época em que tivemos o pico da valorização dos
imóveis. Mas os números de hoje mostram que os imóveis tiveram
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uma diminuição no seu valor real em 20%. Esses são os números
verdadeiros de hoje.

O que mais me impressiona é que eles têm pressa de que um
projeto seja aprovado na Câmara Municipal e que a maioria das
decisões a partir desse projeto, que deverá tornar-se lei, deverão
acorrer em 2010, então para que a pressa? Por que não enviam no
ano que vem, já com um quadro consolidado da economia mundial, de
Belo Horizonte, de Minas Gerais e de nosso país?

Esse é o “presente” que a Prefeito Fernando Pimentel está dando de
Natal aos belo-horizontinos: 150% de aumento no IPTU em alguns
casos. Mas, na maior parte dos casos, teremos um aumento de 30%
no IPTU. São interessantes os argumentos da Prefeitura. Dizem que
serão valorizados os imóveis perto de “shoppings”. Será que foi a
Prefeitura que construiu esses “shoppings” ou será que um imóvel ao
lado de uma descarga de um “shopping center” ou de um
supermercado tem de valer mais? Eles não devem morar perto de um
“shopping center” nem conhecer o abastecimento deste de
madrugada, com movimento de caminhões e mercadorias. Que
equívoco! Que equívoco que a Prefeitura de Belo Horizonte está
cometendo! Que injustiça com a população da Capital, que o escolheu
numa votação maciça!

Eu o enfrentei, mas fui derrotado. A população de Belo Horizonte o
escolheu, e agora ele lhe dá um “presente” de despedida: “Tchau”,
fiquem com esse aumento do IPTU na cidade”. Os imóveis comerciais
terão um grande aumento, mas qual é a valorização que temos no
momento, com cenário de incerteza para a população de Belo
Horizonte, da Região Metropolitana, de Minas Gerais, do mundo? É o
que estamos vendo. Também são valorizados os imóveis de alguns
bairros de Belo Horizonte. Eles tratam a população de Belo Horizonte
por bairros. Quem mora nos Bairros Santo Agostinho ou Santo
Antônio tem condições de pagar 60% porque o imóvel foi valorizado
há alguns meses no pico da valorização. Aumentam o valor venal do
imóvel, e chegará um momento em Belo Horizonte, se o cenário for
esse que se avizinha, em que o contribuinte entregará o imóvel para a
Prefeitura pelo valor venal que estão calculando. Ele poderá vender
por esse valor venal, porque no mercado há 20% de perda nos
imóveis de Belo Horizonte.
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Portanto, classificar por bairros não quer dizer nada. Precisamos ver

as pessoas, pois muitos que moram nesses bairros são aposentados
e pagam um IPTU altíssimo. Agora, terão aumento por morar em um
bairro classificado como de ricos, mas nesses bairros podem morar
pessoas que estão honrando seus compromissos com a Prefeitura
com muita dificuldade.

A Prefeitura fala que está investindo muito na cidade e que teremos
muitos benefícios. Bem, a Linha Verde é uma obra feita com recursos
do governo do Estado; as obras da Avenida Antônio Carlos estão
sendo feitas com parte de dinheiro da Prefeitura, mas também dos
governos estadual e federal. E vejam as obras da Prefeitura de Belo
Horizonte: a Praça Raul Soares, entregue recentemente, é uma
péssima obra, que já está se deteriorando, com ferragens expostas,
totalmente desgastada. É assim que gastam o dinheiro suado do
contribuinte de Belo Horizonte? É dessa maneira?

Temos muitos equívocos nessa Prefeitura. Aqui está a expectativa
do Secretário de Finanças: aumentos de 30%. É isso que a população
de Belo Horizonte pagará com seu suado trabalho em nossa cidade.
Espero que a Câmara Municipal de Belo Horizonte impeça o peso da
mão da Prefeitura de Belo Horizonte, do Sr. Fernando Pimentel e seus
assessores, na população indefesa de Belo Horizonte, que não tem
como se manifestar. Além disso, ela é enganada com um projeto que
está sendo votado agora, que terá grande dimensão e alcançará a
população com muita força em 2010.

Quero, rapidamente, tratar de outra questão. Ontem, na Comissão
de Participação Popular, acompanhamos parte da discussão sobre a
utilização do Mercado Distrital de Santa Teresa. Há três projetos para
sua ocupação, e esta Casa manifestou-se com um projeto de lei que
propõe o tombamento histórico e ambiental dos Mercados Distritais de
Santa Teresa e do Cruzeiro, assinado por 19 Deputados desta Casa.
Foi mudada aquela idéia da Prefeitura de Belo Horizonte de fazer um
quartel da Guarda Municipal no mercado histórico de Santa Teresa.

Há três projetos, e está sendo feita uma consulta pública pela
internet. Esta é a grande experiência da Prefeitura de Belo Horizonte:
vota-se pela internet, para que Fernando Pimentel seja o melhor
Prefeito do Brasil. Acontece que, nessa votação para a ocupação dos
mercados, várias pessoas tiveram seus títulos de eleitores utilizados,
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mas não votaram. Ontem vieram trazer-nos essa denúncia, na
presença do Promotor Barbabela, que já ajuizou uma ação contra a
Prefeitura de Belo Horizonte. Isso é claro; todos os que participamos
de disputas eleitorais sabemos que a Constituição diz que um
processo como esse deve ser totalmente transparente. Pois vejam,
Srs. Deputados, telespectadores da TV Assembléia, cidadãos e
cidadãs de Minas Gerais que acompanham esta reunião: até o
falecido Prefeito Célio de Castro votou no processo de consulta para a
ocupação do Mercado Santa Tereza. É lamentável.

Agora a Prefeitura de Belo Horizonte, que acha essa consulta uma
coisa fantástica e maravilhosa, vai fazer outra consulta pública para a
discussão da nova rodoviária. Quer, por meio da consulta pela
internet, enfiar sua decisão goela abaixo da população do Calafate e
do Coração Eucarístico, uma área já adensada com a presença da
PUC Minas. Quem acredita na consulta pela internet feita pela
Prefeitura de Belo Horizonte, depois que o falecido Prefeito Célio de
Castrou votou? Ninguém. Mas querem decidir esse assunto pela
internet.

No processo de escolha do projeto para o Mercado Santa Tereza,
algumas casas registraram 198 votos. É algo impressionante: 198
votos. Essa Prefeitura de Belo Horizonte está caindo no ridículo do
ridículo. Espero que o mesmo Promotor que está ingressando com
essa ação impeça que isso aconteça, que a população de Belo
Horizonte seja exposta a atos como esse praticado pela Prefeitura.
Lamentamos que isso aconteça, e esperamos, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, que a população de Belo Horizonte não passe por coisas
como essa. Lembro que essa Prefeitura, esse Prefeito Fernando
Pimentel, deixará, como um inesquecível presente de Natal para a
população da Capital, o aumento de até 150% no IPTU. Aproveito
para comunicar que estamos abrindo um “site” para manifestação da
população de Belo Horizonte contra a decisão da Prefeitura de
aumentar o IPTU. Ainda falarei sobre isso nos próximos dias, mas o
“site” vai-se chamar “Boca no Trombone”. Vamos botar a boca no
trombone contra a decisão da Prefeitura de aumentar o IPTU em Belo
Horizonte. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.
O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
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Deputadas, público presente, imprensa, telespectadores da TV
Assembléia, boa-tarde. Inicialmente nos manifestamos sobre o projeto
do ICMS Solidário que tramita nesta Casa. Posicionamo-nos ao lado
de todos os Deputados que já se manifestaram insistentemente,
declarando a necessidade de promover justiça com a distribuição dos
recursos do ICMS em Minas Gerais. É sabido que a nossa legislação
tributária, do jeito que foi concebida e está organizada, faz com que
parcela significativa desses recursos acabe ficando nos grandes
centros, que já estão mais industrializados. A relação direta com a
movimentação econômica faz com que os recursos do ICMS fiquem
nos grandes centros, onde a dinâmica econômica é quase sempre
maior do que nas pequenas cidades do interior.

Reconheço, como alguns outros colegas que argumentam em
sentido contrário, que não haverá mudança significativa com o formato
final, depois de tantas negociações e tantos acordos. O formato final
do ICMS Solidário não resolverá, de fato, problema de nenhuma
cidade do interior. Portanto, não fará justiça, não haverá grandes
mudanças, não inauguraremos efetivamente uma nova ordem e um
novo momento no Estado, que sinalize justiça na redistribuição dos
recursos, na democratização de um acesso facilitado a serviços
públicos de qualidade à população das pequenas cidades do interior.
Isso é o que deveria advir de um projeto que honrasse o título de
ICMS Solidário.

Vejo até o constrangimento de alguns colegas que se levantam
contra a proposta, porque é muito difícil manifestar-se e posicionar-se
contra a solidariedade. Quem é que, em sã consciência, tem coragem
de se levantar contra uma proposta que se apresenta sob o prisma da
solidariedade? Demandamos, necessitamos do exercício cada vez
maior e mais profundo da solidariedade, seja em Minas Gerais, seja
no Brasil, seja no mundo, tamanha a concentração de riqueza, não só
de riqueza tributária, que acaba chegando e sendo devolvida como
serviço público para os nossos cidadãos, mas de riqueza
convencional, concentrada em mãos de particulares, ou nas grandes
corporações, ou entre nações. Portanto, a solidariedade continua
sendo um princípio que devemos sempre perseguir e trabalhar muito
para conquistar. Apesar disso, achamos que o projeto do ICMS
Solidário precisa ser apreciado, pois já são anos e anos se
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arrastando. Que pelo menos tiremos essa discussão da pauta, para
que avancemos. Assim deveríamos caminhar, porque sabemos que o
PMDI sinaliza muito neste sentido, mas promover o desenvolvimento
das regiões carentes de Minas Gerais, deprimidas economicamente,
está muito longe de ser o objeto efetivo da atual política de
desenvolvimento regional do Estado. O PMDI e o Orçamento do ano
que vem não refletem essa vontade manifestada muitas vezes pelo
governo do Estado ou pelos seus representantes nesta Casa.
Portanto, Sr. Presidente, acreditamos que devemos aprovar o ICMS
Solidário e orientar nossa discussão para de fato construirmos
mecanismos que promovam o desenvolvimento das regiões de Minas
Gerais deprimidas economicamente.

Gostaríamos ainda, Sr. Presidente, de trazer o nosso manifesto. Por
esses dias, a imprensa registrou e vários veículos de comunicação
mostraram uma manifestação de Prefeitos, de Deputados e de
Senadores contrários ao Siconv. Esse sistema foi implantado a partir
de 1º de setembro pelo governo federal, pelo governo Lula, para dar
transparência absoluta às transferências, diretas ou indiretas, dos
recursos do governo federal para as Prefeituras, as ONGs e os
Estados. Queremos fazer aqui a defesa do Siconv. Sabemos que toda
mudança de sistema e de procedimento traz transtornos, necessita de
esforço, adequação, aprendizado e domínio da nova ferramenta,
principalmente quando se trata de um sistema como o Siconv, que
pretende ser, e será, universal para todos que pleiteiam recursos
públicos do Orçamento federal. Nós, que militamos em favor da
transparência para promovermos mecanismos que facilitem o controle
social por parte da comunidade, precisamos defender o Siconv.

Quem entra, neste momento, nesse sistema já percebe a grande
quantidade de recursos públicos dos mais diversos programas do
governo federal que estão disponíveis. Certamente uma parte
considerável deles não será acessada em tempo hábil.

Portanto, o Orçamento do governo federal deve registrar, no
fechamento do ano, uma parcela significativa de recursos que serão
novamente incorporados ao Tesouro Nacional. É bom dizer que isso
ocorre também em razão do ano eleitoral. Certamente, a introdução
do Siconv, um novo sistema, já em setembro dificultou. Todavia,
entendemos que é uma medida que dará transparência e facilitará o
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controle social.

Queremos ainda, Sr. Presidente, fazer aqui, mais uma vez, um
registro. Pela terceira vez, eu e o Deputado Carlin Moura
apresentamos um requerimento em que solicitamos a realização por
esta Casa de um fórum técnico cujo objetivo será estudar e debater as
questões relativas à seguridade social e de saúde, bem como as
políticas previdenciárias do Estado de Minas Gerais. Algumas
reuniões já foram realizadas, assim como audiências públicas. De
maneira direta, estamos acompanhando - aliás a partir do ano
passado, quando aqui chegamos - a dificuldade dos servidores
públicos do Estado para conseguirem ser atendidos nas suas
necessidades de saúde. O Ipsemg, como órgão encarregado de
promover essa assistência, vem apresentando, ao longo do tempo,
muitas dificuldades nesse aspecto.

No ano passado foi inaugurado o Centro de Especialidades Médicas
com a promessa de aperfeiçoar o sistema e promover conforto,
agilidade e resolutividade quanto ao atendimento de saúde dos
servidores públicos de Minas Gerais. Fizemos questão de levantar
várias reportagens do mês passado e deste início de mês, em
particular do jornal “O Tempo”, cujas reportagens mostram a grande
dificuldade às quais continuam sendo submetidos aqueles que
acorrem ao Ipsemg para fazer tratamento de saúde. A média de
espera nas filas tem sido de 6 horas. Alguns profissionais médicos,
que aliás trabalham quase 30 anos no Ipsemg, em algumas
entrevistas que foram dadas, registram o seguinte: a quantidade de
atendimentos que, apesar de elevada, ainda é muito distante da
demanda verdadeira, está acontecendo em prejuízo da qualidade.

Na medida em que não se consegue ser atendido pelos
especialistas, as consultas são muito rápidas. Os clínicos gerais ficam
sobrecarregados, e muitas vezes a demanda é uma só. Uma vez que
os especialistas não podem atender, os clínicos gerais são solicitados
para renovar as receitas dos medicamentos controlados. A rapidez no
atendimento faz com que não haja tempo necessário para
diagnosticar corretamente os pacientes. O Ipsemg continua sendo
uma instituição que não atende de maneira eficaz os nossos
servidores.

Assim, Sr. Presidente, gostaríamos muito de realizar, com a maior
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brevidade possível, esse fórum técnico na Assembléia, para trazermos
todas essas informações, apreciá-las, discuti-las e analisá-las com
serenidade, pois entendemos que o Ipsemg precisa cumprir o seu
papel. Os dados de uma reportagem do jornal “O Tempo” estão aqui.
Em Minas Gerais, 1 milhão de servidores ativos e inativos do Estado
usa o serviço do Ipsemg; 3,2% do salário do servidor são abatidos
mensalmente para a saúde; 2.600 consultas são marcadas
diariamente no Centro de Especialidades. Essa é a realidade do
Centro de Especialidades da nossa Capital. Os que moram no interior,
que precisam ser atendidos o mais próximo possível da localidade
onde residem, onde trabalham, passam por dificuldades ainda
maiores, e isso revela que o Ipsemg necessita passar de fato por uma
grande transformação, por uma grande mudança.

Temos acompanhado aqui, ao longo dos últimos meses, as mais
diversas reivindicações dos servidores do Estado. Aliás, hoje, o nosso
Plenário está repleto de manifestações dos servidores da Justiça de
Minas Gerais. São matérias que interessam diretamente aos nossos
servidores; várias delas já foram apreciadas, muitas atendidas pelos
Deputados. Temos a certeza absoluta de que avaliar e deliberar sobre
a melhoria da saúde, sobre o atendimento da saúde aos servidores do
Estado, está entre as necessidades e as reivindicações permanentes
dos servidores públicos de Minas Gerais. Muitas vezes, essa
demanda não chega aqui estruturada, pois outras demandas são
priorizadas pelos servidores, principalmente as que dizem respeito às
questões salariais. Portanto, Sr. Presidente, deixo o nosso registro e,
mais uma vez, o nosso pedido para que a Presidência desta Casa
colabore para a realização desse fórum técnico. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Rinaldo.
O Deputado Doutor Rinaldo - Sr. Presidente, caro colega Deputado

Domingos Sávio; Srs. Deputados; senhores que nos visitam nas
galerias; Marcílio, meu amigo, Vice-Prefeito de Pitangui - se estiver
me ouvindo ainda -; telespectadores da TV Assembléia; há poucos
dias estive nesta tribuna para dizer que tinha recebido uma
correspondência do Sindicato dos Médicos, da Associação Médica e
do Conselho Regional de Medicina, colocando-nos a par do
movimento dos médicos do Hospital João XXIII por melhores
condições de salário e trabalho. Imediatamente, levei essa
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correspondência à Comissão de Saúde, e juntos abraçamos essa
causa por saber que esse hospital é o maior no atendimento de
urgência em Minas Gerais e que seus médicos trabalham muito, em
um ambiente sobrecarregado. Fizemos, então, uma reunião com a
presença da Fhemig e da Secretaria de Saúde de um lado e, de outro,
dos médicos e dos profissionais que ali trabalham. Essa audiência foi
muito importante, pois todos mostraram sua posição. Pela primeira
vez, vi um movimento reivindicatório que elogiava a diretoria. Apesar
de visarem a algumas mudanças no hospital, reconheciam o trabalho
feito por ela, que, segundo eles, era a melhor que já existira. Por outro
lado, a direção do João XXIII, elogiou seu corpo clínico, sua qualidade
e competência. Depois dessa reunião, agendei com a direção e os
médicos uma visita ao João XXIII. Fomos até lá e constatamos as
melhorias feitas. Há vários anos, passei por ali, e hoje é um outro
hospital, correspondendo, sem dúvidas, às exigências de Minas
Gerais para o tratamento de urgência e emergência, principalmente
para os politraumatizados, queimados e intoxicados.

Agora tive o prazer de entrar em contato com o Dr. Cristiano da
Matta Machado, Presidente do Sindicato, para dar-lhe a boa notícia:
todo esse movimento dos médicos obteve resultados. O movimento foi
ordeiro. Em nenhuma hora, fizeram greve. Reivindicaram e tomaram
algumas medidas burocráticas para valorizar seu movimento, mas, em
momento algum, prejudicaram o atendimento do hospital ou falaram
em paralisação. Em razão disso e da sensibilidade do Secretário
Marcus Pestana, do Vice-Governador e do Governador, logo
resolveremos o problema. Já temos notícia de que as reivindicações
dos médicos serão atendidas, de que o movimento sensibilizou todo o
governo do Estado e de que eles terão melhorias salariais. No
momento, isso não ocorrerá no salário-base, pois está vinculado à
rede Fhemig, cujo salário tem de ser o mesmo. O caso será tratado
depois, com um tempo maior, mas, a partir do mês que vem, terão
aumento salarial, um abono de qualidade. Deixaremos a notícia para o
Secretário, mas o movimento justo sensibilizou as autoridades, e, no
mais tardar na próxima semana - talvez até nesta -, teremos uma
resposta satisfatória para os médicos do João XXIII.

Sr. Presidente, falando de saúde - e quase sempre falo de saúde -,
tivemos hoje, na Comissão de Saúde, uma audiência pública para
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discutir, entre outros assuntos, a doença de Chagas em Minas Gerais.
A imprensa tinha noticiado que estávamos tendo aumento dessa
doença no Estado, o que seria uma catástrofe, um absurdo, uma vez
que, para acabar com ela, basta sermos vigilantes, acompanharmos
os casos. Após a audiência, tivemos a satisfação de ouvir o Dr. João
Carlos, doutor em Medicina Tropical, que trabalha na Fundação
Oswaldo Cruz, dizer que a doença está muito bem-controlada em
Minas Gerais e que são raríssimos os casos novos. Disseram que o
desmatamento estava levando o barbeiro para as cidades, para dentro
das casas, mas ele nos provou que isso não estava acontecendo, pois
o desmatamento é bom para a doença de Chagas, já que o alimento
dos barbeiros está no topo das árvores. Pelo menos esse é um lado
positivo do desmatamento. É certo que somos contra ele, mas
precisamos registrar que acaba com o barbeiro, pois acaba com sua
alimentação.

Então a notícia foi muito boa. Houve um erro, e o Dr. João disse que
encaminhou uma nota à imprensa - ele é autoridade máxima no
assunto, é doutor em Medicina Tropical - comunicando que houve um
engano na informação. Disse que a doença está controlada, que os
índices são baixos e que a doença de Chagas concentra-se mais em
pessoas que têm acima de 50 anos, o que quer dizer que os mais
novos não estão sendo infectados. Ademais, com uma boa medicina,
é possível controlar a doença nas pessoas com até 70 anos.

Aproveito que a reunião está sendo transmitida pela TV Assembléia
para tranqüilizar a população das cidades onde o índice da doença é
maior: a doença está controlada. Na nossa região, na cidade de
Bambuí, onde todos ficaram preocupados, a doença está controlada,
os dados que nos foram apresentados são favoráveis. Com o passar
dos anos, não havendo novos casos, não teremos mais essa doença
que retira a pessoa do seu ambiente de trabalho aos 20 anos de
idade, impedindo-a de contribuir para o crescimento do Brasil. Com a
doença, ocorre o contrário, a pessoa vai afastar-se pelo INSS porque
tem o coração muito grande e não consegue trabalhar. Então, fica
aqui um lembrete à população de todas as cidades: a doença de
Chagas, o mal de Chagas está controlado; há raríssimos casos.

Segundo a Hemominas, o número de contaminação por transfusão
de sangue é muito pequeno. O ideal seria que ninguém se
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contaminasse com a doença de Chagas por meio de transfusão de
sangue, mas o número é muito pequeno, quase inexpressivo e, a
cada dia, está diminuindo.

Sr. Presidente, recebi uma carta do Prefeito de Itaúna, Sr. Eugênio
Pinto, na qual ele nos faz uma solicitação. Aliás, convido V. Exa. para
fazer parte desse movimento, uma vez que vai beneficiar a região
Centro-Oeste, a nossa cidade de Divinópolis e cidades vizinhas. O
Prefeito Eugênio Pinto enviou-nos uma correspondência solicitando
que agendássemos uma reunião com a Gasmig para discutirmos o
gasoduto, que poderá levar o gás de Betim até o centro da região
Centro-Oeste. Já solicitamos à Comissão de Minas e Energia que
marque uma audiência pública.

Convidaremos os Prefeitos eleitos das cidades de Mateus Leme,
Juatuba, Itaúna, Divinópolis e Formiga para participarem dessa
audiência. Assim, analisaremos a possibilidade de levar esse gás,
essa energia limpa e barata para o centro da região Centro-Oeste,
para as cidades vizinhas a Divinópolis. Nessa região, fica um grande
centro industrial, de fundição e de siderurgias, que, usando o gás
natural - os veículos também poderão fazê-lo -, terão mais economia e
conseguiremos produtos de menor custo. Então, já está para ser
agendada essa audiência pública na Comissão de Minas e Energia
para discutirmos esse assunto. Contaremos com a presença do
representante da Gasmig e dos Prefeitos para, o mais rápido possível,
levarmos o gás natural até Formiga, passando por várias cidades,
inclusive por Divinópolis.

Sr. Presidente, agradeço-lhe a cessão da palavra. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.
O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, nobres colegas

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, servidores do Tribunal
de Justiça da primeira ou da segunda instância, Oficiais, enfim, todos
os que acompanham os nossos trabalhos das galerias.

Meu pronunciamento é, na verdade, para antecipar. Eu havia
apresentado um requerimento, salvo engano no ano passado, para,
em reunião especial, celebrarmos o trabalho da Emater por todo o
serviço prestado a Minas e, durante um tempo, por uma ação voltada
para todo o Brasil. Refiro-me à assistência ao mundo rural.

Quero celebrar uma retrospectiva. Destacamos aqui a Associação
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de Crédito e Assistência Rural - Acar -, fundada em 1948. Foi a
primeira experiência brasileira direcionada à introdução de novas
técnicas de agricultura e economia doméstica, de incentivo à
organização e de aproximação do conhecimento gerado no centro de
ensino e de pesquisa aos produtores rurais. A Acar, que tinha um jipe
como símbolo, tinha técnicos que iam às comunidades rurais prestar
assistência na educação e orientar os agricultores, incentivando a
produção e a permanência do homem e da mulher no campo. Foram
várias as alterações quando, em 1974, a extensão foi coordenada
pela Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural -
Abecar. Logo em seguida veio a Acaris, e, em 1975, foi criada a
Emater. Durante um tempo, todas essas empresas de assistência
técnica e extensão rural ficaram sob a coordenação da Embrapa. Hoje
há uma ligação direta ao Ministério de Desenvolvimento Agrário,
embora em cada Estado as empresas tenham autonomia e sejam
vinculadas às Secretarias de Agricultura dos Estados.

Ao celebrar a assistência técnica e extensão rural, queremos
destacar a importância de que os conhecimentos, as pesquisas
produzidas nas universidades cheguem ao campo. Aqui em Minas
Gerais somos privilegiados com a Universidade Federal de Viçosa, a
Universidade Federal de Lavras, que têm produzido muita coisa em
favor do homem do campo, e mesmo com a UFMG, que tem
produzido muita coisa na linha de fitoterapia. Temos muitas riquezas
no nosso Estado. Temos a Universidade de Diamantina e a
Universidade dos Vales. Temos uma produção enorme a cada ano de
conhecimento e de pesquisa, e o percentual que chega ao agricultor é
muito pequeno.

Então, nosso pronunciamento é como que um grito. Como garantir,
de fato, a assistência técnica? A Emater se faz presente em 785
Municípios, mas é importante mencionar que isso também tem um
custo para o Município, tanto com o convênio quanto com
equipamento. É preciso dar condições para garantir o trabalho da
Emater nos Municípios. E os recursos repassados pela própria
empresa são muito pequenos para que o técnico e o engenheiro dêem
cobertura “in loco” a cada comunidade rural.

É um momento para celebrar a Emater aqui em Minas. Isso porque
havia um nosso requerimento, que foi ignorado. Descobri, no convite,
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que já havia uma reunião especial em nome de outros Deputados.
Todas as vezes que apresentamos requerimentos de reunião especial
e outros Deputados apresentam meses depois, não há nenhum
problema, pois fazemos em conjunto o convite. Infelizmente, há uma
prática aqui de nos ignorar, de nos negar até a fala. Pelo menos aqui
da tribuna ainda está sendo preservado esse direito de manifestar.

Então, lamentavelmente, fui surpreendido com o convite, e nenhum
contato foi feito com o nosso gabinete. Por uma questão de justiça,
quero reconhecer o trabalho e a importância da Emater. Ao mesmo
tempo, reconheço que é necessário avançar mais. Um primeiro ponto
diz respeito ao salário justo para técnicos, engenheiros e
trabalhadores em geral da Emater. É indispensável ter salário justo a
fim de se desenvolver um bom trabalho e até para a instituição não
perder funcionários importantes do seu quadro para Prefeituras e
outras empresas. Sabemos que muitas outras entidades podem pagar
por essa assistência com salário mais justo. Esse é o primeiro ponto
para fazermos avançar a assistência técnica e a extensão rural.

Um outro ponto fundamental é relacionado ao recurso de custeio,
que é muito pouco. O que é repassado para eles gastarem com
gasolina, conforme o Município, não dá para ir a três ou quatro
comunidades no mês. Um terceiro ponto, que vai além da
competência da Emater, está relacionado aos custos para os próprios
Municípios. Solidarizo-me com os Deputados da bancada do Norte
quando querem aprofundar a discussão relativa ao ICMS Solidário. Os
críticos da União dizem que ela concentra todo o poder. Se esses
mesmos Deputados críticos conseguissem enxergar o que vem
onerando os Municípios, as coisas melhorariam. Pelo menos a União
repassa os recursos para a educação, para a saúde e para a ação
social. Os programas e os recursos chegam ao Município para todas
as áreas. O principal gestor é o próprio Prefeito. Então, o que vem
onerando os Municípios são esses convênios. Por exemplo, o
convênio da Emater deveria ser um compromisso do Estado, da
Secretaria de Agricultura. Vemos pessoas batendo no peito e dizendo
que o PIB de Minas Gerais cresceu tanto, só a agricultura mais tanto.
Que percentual desse PIB volta para o Município, sobretudo para a
agricultura? Qual percentual, na linha de investimento, volta para a
agricultura? Então, é muito pouco, quase nada.
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O que pesa para os Municípios são esses convênios. Para ter um

técnico lá é necessário mais ou menos R$3.000,00. Quanto custa, por
exemplo, ter as Polícias Militar e Civil? Então, o Estado é ausente,
fraco, mínimo nos serviços essenciais como assistência técnica,
segurança, envolvendo tanto a Polícia Militar quanto a Civil.

Não sei o que ocorreria se os Municípios não destinassem recursos,
embora a Constituição determine ser esse um dever do próprio
Estado.

Encerro cumprimentando a diretoria da Emater e saudando a todos
os extensionistas, que lutam, muitos de fato vocacionados, ao fazer
um trabalho brilhante na linha agroecológica. Muitos já têm essa
sensibilidade. Anteriormente, muitos não tinham a sensibilidade de
fazer um trabalho agroecológico para ajudar a produzir alimentos para
a vida, e não para a morte, como muitas empresas fazem por aí. Esse
é o meu breve pronunciamento de saudação à Emater.

* - Sem revisão do orador.
Registro de Presença

O Sr. Presidente - A Presidência gostaria de registrar, com
satisfação, a presença nas galerias do Vice-Prefeito de Pitangui, ex-
Vereador, ex-Presidente da Câmara, Presidente do PSDB naquela
cidade e meu prezado amigo, Marcílio Valadares, e de todos os
cidadãos de Pitangui que o acompanham. É uma alegria tê-los
conosco.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Eros Biondini) - 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, reformando despacho anterior, torna sem efeito a

anexação da Proposta de Ação Legislativa nº 966/2008 à Proposta de
Ação Legislativa nº 965/2008 e, nos termos do § 2º do art. 173 do
Regimento Interno, determina a anexação, por guardarem
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semelhança entre si, das Propostas de Ação Legislativa nºs 965 e
966/2008 à Proposta de Ação Legislativa nº 959/2008, das Propostas
de Ação Legislativa nºs 787 e 797/2008 à Proposta de Ação
Legislativa nº 775/2008, e das Propostas de Ação Legislativa nºs 835
e 836/2008 à Proposta de Ação Legislativa nº 834/2008.

Mesa da Assembléia, 3 de dezembro de 2008.
Eros Biondini, no exercício da Presidência.

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 11/12/2008 o prazo para o recebimento de emendas 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 de Reuniões, 3 de dezembro de 2008.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o Acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 3 de dezembro de 2008.
Eros Biondini, no exercício da Presidência.

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
3.103/2008, da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os
fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Administração Pública - aprovação, na 33ª Reunião Ordinária, em
2/12/2008, do Requerimento nº 3.077/2008, da Comissão de Justiça;
de Participação Popular - aprovação, na 7ª Reunião Extraordinária,
em 2/12/2008, das Propostas de Ação Legislativa nºs 591, 611, 621,
641, 658, 675, 684, 705, 706, 707, 721, 722, 810, 925, 938, 950 e
1.007/2008, de autoria popular, na forma de emendas apresentadas
ao Projeto de Lei nº 2.785/2008, e das Propostas de Ação Legislativa
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nºs 630 e 823/2008, de autoria popular, na forma de emendas
apresentadas aos Projetos de Lei nºs 2.785 e 2.786/2008; de
Participação Popular - aprovação, na 6ª Reunião Extraordinária, em
26/11/2008, das Propostas de Ação Legislativa nºs 613, 645, 646,
803, 815, 831, 839 e 883/2008, na forma de emendas apresentadas
ao Projeto de Lei n° 2.785/2008, de autoria popular ; de Participação
Popular - aprovação, na 27ª Reunião Ordinária, em 27/11/2008, das
Propostas de Ação Legislativa nºs 680, 683, 685, 701, 726, 730, 738,
741, 921 e 947/2008, de autoria popular, na forma de emendas
apresentadas ao Projeto de Lei nº 2.785/2008, e da Proposta de Ação
Legislativa nº 813/2008, na forma de emenda apresentada ao Projeto
de Lei nº 2.785/2008 e na forma de projeto de lei apresentado que
altera a Lei nº 17.347, de 16 de janeiro de 2008; de Participação
Popular - aprovação, na 9ª Reunião Extraordinária, em 3/12/2008, em
turno único, das Propostas de Ação Legislativa nºs 822 e 860/2008,
de autoria popular, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008, e da Proposta de Ação Legislativa nº 801/2008, de autoria
popular, na forma de emenda aos Projetos de Lei nºs 2.785 e
2.786/2008; de Educação - aprovação, na 31ª Reunião Ordinária, em
26/11/2008, dos Projetos de Lei nºs 2.773/2008, do Governador do
Estado, 2.776/2008, do Deputado Ronaldo Magalhães, e 2.784 e
2.787/2008, do Governador do Estado, e dos Requerimentos nºs
3.001/2008, do Deputado Leonardo Moreira, 3.005/2008, do Deputado
Weliton Prado, 3.012/2008, do Deputado Doutor Viana, 3.013/2008,
da Deputada Rosângela Reis, 3.031/2008 com a Emenda nº 1, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 3.033/2008, da Comissão de Cultura;
e de Educação - aprovação, na 32ª Reunião Ordinária, em 3/12/2008,
dos Projetos de Lei nºs 2.246/2008, da Deputada Maria Lúcia
Mendonça, com a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Justiça, 2.790/2008, do Governador do Estado, 2.830/2008, do
Governador do Estado, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça, 2.831/2008, do Governador do Estado, 2.835/2008, do
Deputado Sargento Rodrigues, e 2.850/2008, do Deputado Padre
João, e dos Requerimentos nºs 3.060/2008, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, 3.071/2008, do Deputado Jayro Lessa, e 3.075/2008, do
Deputado Délio Malheiros (Ciente. Publique-se.).

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, Deputados,
Deputadas e todos os que nos acompanham aqui na Casa do povo
mineiro ou que nos assistem pela TV Assembléia, quero manifestar
nesta oportunidade a minha preocupação quanto à necessidade de
nosso esforço - e não tenho dúvida de que é este também o
sentimento e a vontade de todos os colegas, em que pese a ser
necessária muita diplomacia e muita negociação - para que nesta fase
conclusiva votemos ainda diversos projetos extremamente
importantes que estão tramitando na Casa.

Sem dúvida, alguns deles já trazem o amparo da manifestação
popular. Destaco aqui a presença permanente dos servidores do
Judiciário que buscam, de maneira muito justa e legítima, a aprovação
do Projeto de Lei n° 2.642/2008, que promove alguma s alterações
salariais, ainda que longe de tudo o que consideramos o ideal. Mas é
sempre um processo permanente de conquistas, de avanços e de
negociações. Julgamos que é muito oportuno que tenhamos, o mais
rápido possível, nesta Casa a retomada das votações. Mas existem
vários outros projetos ainda tramitando em comissões. Hoje mesmo
participamos na Comissão de Fiscalização Financeira da análise e
votação de dois projetos extremamente importantes. O projeto que
trata do ICMS Solidário teve, de fato, um avanço significativo. Ainda
ontem à noite eu falava da importância do entendimento. Mesmo que
não consigamos avançar 100% de tudo o que desejamos, pelo menos
trabalhemos para fazer justiça, para distribuir melhor os impostos que
são arrecadados e fazer com que eles cheguem ao cidadão.

Tive também a alegria de ver entrar em pauta e ser distribuído o
parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.432, de minha autoria, que visa a
melhorar o tratamento dado ao produtor rural e à indústria de laticínios
de Minas Gerais relativamente ao ICMS sobre o leite e os produtos
agrícolas de maneira geral.

Em um primeiro momento, esse projeto de minha iniciativa tratava
do crédito que o produtor rural transfere para a cooperativa ou para a
indústria de laticínio quando vende o leite, o crédito do ICMS.
Obviamente que isso dá maior competitividade à indústria mineira, na
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medida em que esse crédito amortizará e diminuirá o volume de ICMS
que será pago no momento em que comercializar o produto final. É
importante preservar esse crédito e ampliá-lo.

Quero aproveitar a presença do Deputado Antônio Júlio. Toda vez
que se trata de matéria tributária, a questão é difícil e polêmica. O
Deputado Antônio Júlio, com a sua experiência, tem oferecido
contribuição fundamental. O Deputado Zé Maia, também produtor
rural, homem vivido nessa área, participou conosco de negociações
junto à Secretaria de Fazenda.

Agora, estamos em fase adiantada de um projeto que poderá - não
terei a ilusão de dizer que resolverá o problema do ICMS do leite e
dos seus derivados - melhorar significativamente a situação. E
precisamos melhorar a cada momento. O nosso projeto, que antes
discutia o critério de aproveitamento do crédito, agora caminha para
garantir a isenção total do ICMS ao produtor rural sobre as suas
atividades produtivas, não só do leite, mas também sobre os outros
produtos que ele venha a entregar às cooperativas, às indústrias e
que coloque no mercado, seja o leite, seja outro produto rural.

Essa isenção do ICMS é importante para o produtor rural, que já
está muito sacrificado. Hoje cada imposto que você paga acaba tendo
um peso imenso em uma atividade difícil como a atividade de
produção rural. Conseguimos avançar bastante garantindo, além da
isenção ao produtor, que o crédito transferido para a indústria de
laticínios e as cooperativas seja ampliado a todos os produtores.

Antes ele estava restrito só ao pequeno e ao médio produtor, e isso
prejudica toda a cadeia produtiva porque, uma vez transferido por
parte de todos os produtores que entregam o leite, esse crédito
diminui o volume final de ICMS a ser pago. É uma questão de
matemática elementar. Se existe um crédito, no momento em que se
destaca o ICMS a ser pago, o crédito inicial é diminuído, assim como
o imposto. Pagando um imposto menor, teremos condição de cobrar
das cooperativas e dos laticínios que paguem uma quantia um pouco
melhor ao produtor. Que paguem um preço justo, já que esse é o
grande problema que estamos vivendo.

O produtor está recebendo um valor muito pequeno. O produto
chega para o consumidor a um preço que nem sempre é tão
acessível, mas o leite ainda é um alimento acessível a todas as
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camadas e precisa continuar sendo, porque é um alimento
importantíssimo. Aliás, sempre defendemos que o produtor de leite
nunca teve a ilusão de querer que o leite seja um produto caro, não é
esse o nosso objetivo. O leite é um alimento essencial, de altíssima
qualidade, da criança recém-nascida ao idoso, muitas vezes até com
recomendação médica. O leite tem de ser acessível a todos, não pode
ser produto só das classes média e alta. Para isso não pode haver
imposto sobre ele, deve-se diminuir ao máximo qualquer possibilidade
de cobrança de imposto. Precisamos gerar incentivo para que o
produtor tenha condição de produzir, mas infelizmente tem acontecido
o contrário.

Agora estamos conseguindo sensibilizar o governo do Estado. Esse
projeto nosso teve hoje uma fase importante. Ele foi discutido e teve o
seu parecer emitido na Comissão de Fiscalização Financeira. Amanhã
esperamos tê-lo aprovado, para conseguir colocá-lo em prática ainda
neste ano, como forma de diminuir o sofrimento do produtor de leite e
de incentivar a indústria e as cooperativas a ter melhor condição de
processar o leite, para pagarem um preço mais competitivo ao
produtor.

Existe também outro projeto de nossa autoria que hoje está
passando por uma etapa importante. Trata-se de um projeto que
define a área de preservação permanente no entorno das grandes
barragens hidrelétricas e dos grandes lagos. Essas barragens são
muitas em Minas Gerais, e é necessário preservar uma pequena área
nas margens dessas barragens, para evitar o assoreamento; porém a
lei federal, o Código Florestal, que define a preservação do entorno
das águas, tratou apenas do entorno ou da margem dos cursos
d’água e das nascentes. A lei federal definiu que, nos cursos d’água,
nos pequenos ribeirões e nos pequenos córregos, a preservação
permanente começa com 30m e vai subindo. Então num rio como o
São Francisco, por exemplo, a sua área de preservação já é de 100m
de um lado e de outro da margem, para evitar a erosão. É a mata ciliar
que preserva os rios e os córregos. Já para as nascentes, a lei federal
definiu 50m, o que também é muito importante, porque, ao retirar a
mata, a nascente seca. No entanto a lei federal não regulamentou
qual é a margem de preservação permanente do entorno dos lagos
artificiais. E aí veio o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o
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Conama, e baixou uma portaria dizendo que, onde houver plano
diretor das bacias, poderá variar entre 100m e 30m na zona rural, na
área urbana será sempre de 30m. Mas, quando o Conama diz que
poderá ser de 30m a 100m, ele diz que tem de haver plano diretor de
bacia, mas não há plano diretor de bacia nem previsão de quando vai
haver, porque as bacias muitas vezes extrapolam até o próprio
Estado; vejam a bacia do São Francisco, que começa em Minas
Gerais e vai até o Nordeste brasileiro. Portanto o plano diretor de
bacia depende de uma ação do governo federal, e essa ação ainda
não aconteceu. Na ausência do plano diretor de bacia, os fiscais do
IEF e o Ministério Público estão entendendo que a área de
preservação permanente do entorno do lago artificial é de 100m, sem
nenhuma razão justa e técnica para isso. O lago artificial não tem a
correnteza que o rio tem. O rio tem a correnteza e as enchentes, os
momentos em que aumenta muito o seu leito.

A represa tem a chamada máxima cheia, o ponto máximo que sobe.
Dali para cima, mesmo que chova o ano inteiro, ela não tem como
subir mais, porque tem as comportas e o limite de uma represa.
Portanto, a área de preservação é a partir da máxima cheia. E ela não
tem nem aumento do leito, porque não tem enchente, não tem
correnteza, e a margem não é ponto de nascente de água. Quando há
uma nascente na beira da represa, já se definem 50m. Essa margem
da represa era, normalmente, área de pastagem, de plantação de
café, cerrado, área seca que foi inundada. Imaginem afastar 100m da
máxima cheia. No Sul de Minas, por exemplo, em Alfenas e em torno
do Lago de Furnas, o Lago encobriu cafezais e várzeas, acabando
com as terras mais produtivas. O próprio ICMS Solidário está dando
um pouco mais aos Municípios que foram alagados porque reconhece
que as áreas mais produtivas foram inundadas. E afastam-se 100m
sem nenhuma motivação de ordem ambiental - não há correnteza
nem nascente -, porque não há lei estadual e a esfera federal não
legislou. Uma portaria do Conama fala que são 100m, podendo
reduzir a 30m, de acordo com o plano diretor.

Portanto, após uma audiência pública, fizemos um projeto de lei
dizendo que seriam 30m. Em audiência convocada em boa hora pelo
Deputado Almir Paraca, houve várias sugestões, inclusive do IEF.
Hoje é um dia importante porque recebemos a informação por escrito
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do IEF. Antes, havia uma polêmica e um mal-estar, pois me falaram
pessoalmente que concordavam, mas enviaram uma nota técnica
dizendo que não concordavam e que era para reprovar o projeto. No
debate, ficou claro que se tratou de um mal-entendido.

Hoje aproveito para comunicar ao Deputado Almir Paraca que
recebemos o comunicado dizendo que o entendimento do IEF e dos
órgãos ambientais é que o projeto deve ser alterado e não rejeitado.
E, seguindo uma linha que o Deputado Almir Paraca também segue,
pois já se manifestou nesse aspecto, que legislemos a exemplo do
que o Conama propôs - a margem de APP deverá ser a definida no
plano diretor de bacia. E, em outro artigo ou parágrafo, seria
acrescentado: “até ser definido o plano diretor de bacia, será
considerado uma APP mínima de 30m”. Acrescento uma ressalva: fica
o proprietário obrigado a recuperar aquela área. Esse é um avanço
maior ainda, pois no código florestal não há definição de recuperação
nem o Conama definiu esse item com clareza. Então, faríamos uma lei
definindo os 30m. E se um plano diretor de bacias chegar à conclusão
de que no entorno de Furnas um trecho deva ser 30m, mas outro
trecho, por declive, tipo de vegetação ou por segurança, deva ser
100m, ou que outro trecho deva ser 50m, o plano diretor de bacia
valerá e nossa lei não entrará em conflito.

Temos vários projetos. Citei o projeto de minha autoria que trata de
melhorar a situação do produtor de leite. Espero que venha a Plenário
na semana que vem. Temos esse projeto, que já era para estar em
pauta, e aproveito a presença do Secretário da Casa, José Geraldo, e
a presença do Deputado Almir Paraca para pedir que venha a
Plenário e que o Deputado Almir Paraca possa relatá-lo de plano.
Ninguém mais do que ele estudou essa matéria e sabe que, se por um
lado não é justo ou razoável tratar o produtor como criminoso, querer
que ele arranque 100m de lavoura de café ao longo de todo o largo
das margens de Furnas, por exemplo, que venha a demolir casas e
criar uma situação quase de calamidade sem uma motivação
ambiental, por outro lado é preciso estabelecer uma regra de
preservação. Em nosso entendimento, a opção desses 30m, com a
exigência de que o plano diretor amanhã venha a regulamentar a
matéria, será um avanço do ponto de vista ambiental ao mesmo
tempo que atende aos produtores rurais e aos Municípios do entorno
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do lago, com seus projetos de turismo, etc.

Concluo, Presidente, agradecendo a V. Exa. e desejando que
possamos retomar as votações o mais brevemente possível e que,
ainda antes de votar o Orçamento, esgotemos a pauta, que traz vários
projetos relevantes. Muito obrigado.

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. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, gostaria de prestar contas do que aconteceu hoje cedo na
Comissão de Fiscalização Financeira: a aprovação do relatório do
Projeto de Lei no 637/2007, do ICMS Solidário. Também quero fazer
alguns esclarecimentos aos Prefeitos dos 734 Municípios que serão
beneficiados com esse projeto de lei. No entanto, cabe aqui, Sr.
Presidente, uma reflexão: entre não conseguir aprovar o projeto e
aprová-lo diminuído em seu valor, entendemos que tínhamos a
responsabilidade de aceitar o entendimento de que a vigência da lei
seria fixada para janeiro de 2010 e janeiro de 2011, em duas parcelas.

Acho interessante discutir esse assunto. Na tarde e na noite de
ontem, assomamos à tribuna e defendemos com vigor a necessidade
de aprovação desse projeto pela Comissão de Fiscalização Financeira
e dissemos que era uma questão de honra para nós, Deputados, não
completar sete anos de discussão do projeto. Por isso mesmo, ele vai
retalhado, reduzido, diminuído em sua importância inicial. No ano
passado, o Deputado Luiz Tadeu Leite me dizia que era quase
impossível aprovarmos esse projeto. Mas ele está pronto para a pauta
da reunião desta quinta-feira, que, infelizmente, será suspensa para
homenagem a partir das 15h30min - portanto, não haverá votação -, e
estaremos prontos para votá-lo na próxima terça-feira.

Montes Claros ganha muito pouco, embora tenha perdido no VAF, e
sei que o Deputado Luiz Tadeu Leite se quer pronunciar a esse
respeito, por isso concedo-lhe aparte.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte)* - Deputado Getúlio
Neiva, estou acompanhando o desenrolar dos acontecimentos
relacionados com o projeto do ICMS Solidário e solidarizo-me com V.
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Exa. e os demais pares desta Casa que se alinharam radicalmente a
favor de sua aprovação. Mas fico pensando que, do que saiu, do parto
de que resultou esse entrave, esse enfrentamento, saiu um projeto
muito diferente do inicialmente imaginado por seu autor, Deputado
Dinis Pinheiro, e à época apoiado por todos nós - nós que somos do
interior, que somos das cidades de médio e grande portes, em grande
partes beneficiadas por esse projeto.

Não é agora como Deputado, mas como Prefeito eleito de Montes
Claros, que defendo a necessidade dessa redistribuição.

Ainda quando foi apresentado aqui, já estávamos favoráveis a ele.
Independentemente de se seríamos candidatos ou não, se iríamos ser
eleitos ou não, a nossa posição era e continua sendo a mesma. É
preciso haver uma redistribuição de renda no Estado para
reequilibrarmos as regiões. O Norte de Minas, o Jequitinhonha e o
Mucuri são três regiões que ficaram para trás em governos passados.
Por isso, tem de haver esse esforço pelo reequilíbrio regional. Nada
melhor do que dar maior remuneração e renda aos Municípios com
renda menor. Essa redistribuição é simplesmente justiça social que se
pretende praticar.

Fico pensando se o que resultou desse acordo ajudará muito os
Municípios. Parece que é pouco mais do que nada, mas é alguma
coisa. Já não será no ano que vem, será em 2010, 2011, mas é
melhor do que nada. Mas é muito pouco para atender às necessidade
das nossas cidades. Voto em favor de um acordo como foi feito, mas
não voto feliz nem satisfeito, como um dos últimos atos que terei nesta
Casa, como parlamentar, porque não estou sentindo um grande
benefício à altura de fazer justiça social em nosso Estado. Essa é a
razão de estarmos hoje, com V. Exa., concordando e, ao mesmo
tempo, protestando, para que tenhamos a certeza de que essa luta
por melhor arrecadação dos Municípios continue, prossiga, com V.
Exa. e com outros colegas, que continuarão, por muitos anos, se Deus
quiser, no Parlamento mineiro. Muito obrigado, Deputado.

O Deputado Getúlio Neiva - Obrigado, Deputado Luiz Tadeu Leite.
Montes Claros, por exemplo, crescerá de um “per capita” de R$11,86
para um de R$12,14, um crescimento mínimo, enquanto Betim possui
“per capita” de R$98,74. Essa disparidade parece não ter sido
entendida.
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O Deputado Luiz Tadeu Leite não estará conosco no ano que vem, e

vou perorar aos companheiros que ficarão conosco para que 2009
seja o ano de se iniciar um outro tipo de luta. Por exemplo, os 2%
aplicados na Lei Robin Hood para a saúde, os 2% aplicados para a
educação, o 1% do chamado ICMS Cultural precisam ser revistos,
porque poucos Municípios deles se beneficiam.

Outro ponto importante é que em Minas Gerais, pela pregação que o
nosso Governador tem feito de um novo pacto federativo e pela luta
que tem encetado para reduzir desigualdades, Deputado Luiz Tadeu
Leite, 27 dos 33 Municípios que serão beneficiados este ano com o
Projeto Travessia, por decisão do Governador, no dia 2 deste mês,
receberão R$180.000.000,00, o que significa mais de R$5.000.000,00
por Município. Ao longo de um ano, R$180.000.000,00 resultariam em
torno de R$14.500.000,00 por mês aproximadamente, enquanto o
ICMS que será distribuído em 2010 é de R$4.844.000,00; e, em 2011,
mais R$2.444.000,00.

Chegamos à conclusão de que precisamos dessa esmola porque
somos pobres demais. É uma esmolinha. Pelo menos esse assunto
não ficará pendurado nesta Casa por mais um ano e se resolverá. No
ano que vem, Deputado, teremos de lutar para a revisão da Lei Robin
Hood. Sobretudo, tentaremos sensibilizar o Governador para,
paralelamente às políticas públicas desenvolvidas para o Norte e o
Nordeste de Minas ou ao invés de se aplicarem R$2,00 na área social
para cada R$1,00 aplicado no restante do Estado, que faça como fez
o governo federal, que aplicou mais um ponto percentual no FPM.

Vamos perorar, pedir e rogar, se necessário for, para que, do ICMS
dos 75% que cabem ao governo do Estado, o Governador nos
conceda mais um ou dois pontos, a fim de demonstrar que, de fato,
quer uma reforma tributária, um novo pacto federativo, e também
ajudar a reduzir as desigualdades, não pela ajuda direta do Estado
mas por um direito desses Municípios de se redimirem. Aliás, a única
forma de redimir as pessoas é redimirem-se os Municípios. Enquanto
o Município tiver uma receita “per capita” esdrúxula como a que
temos, enquanto as regiões Norte e Nordeste de Minas Gerais
continuarem claudicantes em sua economia em razão da falta de
receita para induzir o processo de desenvolvimento, não teremos uma
solução plausível para a erradicação dessas diferenças sociais.
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Caros Deputados e telespectadores, o que me preocupa mais é o

depoimento do pessoal do Triângulo, que pensa que essa região ficou
rica sozinha e que, por meio das suas mulheres e dos seus homens,
trabalhadores e empresários, edificou o seu próprio destino e
construiu um processo de desenvolvimento. Lembro-me do
Planoroeste, que colocou toda aquela infra-estrutura agropecuária do
Triângulo. Além disso, de Juscelino Kubitschek, quando criou Três
Marias imaginando que os ventos levariam uma umidade relativa do ar
maior para o Norte de Minas, mas o estudo dos ventos estava errado
e essa melhoria climática foi para o Triângulo Mineiro. Até
acidentalmente o Triângulo levou vantagem. Lembro-me - aliás, é
preciso que se reverencie - do Governador Rondon Pacheco, que
implantou todas as rodovias necessárias e uma baita estrutura de
armazéns e silos no Triângulo. Então, o Triângulo recebeu um
empuxo violento do governo do Estado e de programas federais
capitaneados pelo Estado, colocando a infra-estrutura que possibilitou
o seu desenvolvimento, além da benesse da natureza e da sua
topografia plana, possibilitando que a agroindústria ali se instalasse.

Portanto, o Triângulo é realmente uma maravilha. Os seus homens e
as suas mulheres são trabalhadores e conseguiram aproveitar essas
circunstâncias outorgadas com o dinheiro do povo de Minas na infra-
estrutura que foi ali aportada. Todavia, como ficam essas regiões -
Vales do Mucuri, do Jequitinhonha e Norte de Minas - ao longo do
tempo?

Sr. Presidente, Deputados, se de fato queremos, desejamos fazer
justiça social e cumprir o que determina a Constituição Federal, de
fazer com que a política seja o meio de se transformarem as
realidades, reduzindo as desigualdades regionais, é preciso que
tenhamos coragem de propor outras leis que possibilitem a criação de
uma receita mais perene para cada Município das regiões mais
pobres de Minas.

Deputado Lafayette de Andrada, antes de lhe conceder um aparte,
gostaria de agradecer a V. Exa. o brilhante trabalho que realizou, pela
manhã, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária -
aliás, não só no relatório apresentado dentro da concordância que foi
possível, mas, sobretudo, para evitar que houvesse vista do processo,
retardando a entrada do Projeto de Lei nº 637 na pauta de amanhã.
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Concedo, com muita satisfação, aparte ao nobre colega Deputado

Lafayette de Andrada.
O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte)* - Meu caro

Deputado Getúlio Neiva, primeiramente quero dar meu testemunho,
sobretudo, ao povo do Norte de Minas e do Jequitinhonha, do seu
trabalho e da sua bravura nesta Casa, lutando para que o projeto do
ICMS Solidário, que já vem se arrastando há seis, sete anos, se torne
uma realidade. Isso está acontecendo. Quero dar meu testemunho à
sua gente de que, se isso está acontecendo hoje, muito se deve a V.
Exa.

Não tomarei o seu tempo. Quero só fazer aqui uma pequena e breve
abordagem sobre em que ponto estamos. Na verdade, o projeto é
tímido em relação à proposta original, concebida há seis, sete anos.

Ocorre que o projeto original, indiscutivelmente muito mais avançado
que o atual, na verdade provoca rupturas bruscas em outros
Municípios. É preciso compreender que ninguém vive em um mar de
rosas. Há Municípios que estão em situação drástica e outros em
situação menos drástica, mas ninguém vive de forma confortável.
Então, graças ao empenho de V. Exa., o projeto conseguiu andar.
Conseguimos chegar a um consenso dessa redistribuição. Os
Municípios que recebem mais perderão um pouquinho, os que
recebem menos ganharão um pouquinho. É pouco? É pouco. Poderia
ser mais avançado? Poderia, mas não se modifica tudo ao mesmo
tempo, e conseguimos fazer com que ande. Para andar 1km, é
preciso dar o primeiro passo. Esse projeto é o primeiro passo. Quero
parabenizá-lo. Em nossa comissão, o nosso relatório apenas traduziu
o pensamento geral, construído com o empenho de V. Exa. e de
outros Deputados. Acredito que o primeiro passo será dado, para que
outros mais o sejam. Como disse, para andar 1km, é preciso dar
primeiro um passo. Mais uma vez, quero reverenciá-lo e saudá-lo,
pois V. Exa. foi um guerreiro na causa dos pequenos Municípios.
Muito obrigado.

O Deputado Getúlio Neiva - Sou eu que lhe agradeço, brilhante
Deputado Lafayette de Andrada, homem que procuramos quando
temos dificuldades, homem que enfrenta dificuldades e sabe
capitaneá-las, dirigi-las e recuperá-las.

Sr. Presidente, nos poucos minutos que me restam, aproveito para
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agradecer aos companheiros do PMDB que fecharam questão
conosco em relação à votação do ICMS Solidário, que entrará na
pauta amanhã, mas a reunião será suspensa para uma homenagem.
Portanto não há votação nesta quinta-feira, mas sim na terça-feira,
quando o PMDB estará aqui, solicitando inversão de pauta para que o
ICMS Solidário e o projeto do Sindjus, de interesse do pessoal da
Justiça do Estado, sejam colocados em primeiro lugar e votados na
terça-feira. Agradeço também ao Presidente da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, com quem discutimos muito,
Deputado Zé Maia; especialmente aos companheiros, a Deputada
Ana Maria, Presidente da Frente do ICMS Solidário; Ademir Lucas,
Deputado que lutou para reduzir o impacto sobre Contagem, mas não
deixou de nos dar suporte para o crescimento da receita dos
pequenos Municípios; e a todos os que, do ponto de vista cristão,
entenderam a necessidade de se fazer um pouco de justiça social
com esse projeto, que realmente dá um pouquinho mais, cerca de
10% em média, para os Municípios mais pobres do Estado e retira
muito pouco dos que são mais ricos. Como dizia, Sr. Presidente, é
incabível que a receita “per capita” de Montes Claros e Teófilo Otôni
esteja na ordem de R$10,00 no repasse do ICMS, enquanto Betim
tem R$98,00. O cidadão de Betim vale 9,8 vezes mais que o cidadão
de Teófilo Otôni e o de Montes Claros. Isso para dizer apenas das
cidades-pólos, para não dizer de Setubinha, Ladainha, Poté,
Malacacheta, Brasília de Minas, Francisco Sá e de várias outras
cidades do Norte e do Nordeste de Minas Gerais que necessitam,
sobretudo, da atenção desta Casa.

Agradeço, Sr. Presidente, a oportunidade de estender um pouco o
nosso discurso. Gostaria de finalizar agradecendo especialmente ao
Deputado Dinis Pinheiro por ter tido a coragem de propor esse projeto
há quase sete anos e de lutar por ele ao longo de tanto tempo. A
nossa participação foi finalística, apenas ajudamos a dar um chute a
gol - um gol meio atravessado, pois na verdade foi um gol feio, não foi
bonito. Daremos uma pequena ajuda aos Municípios mais pobres de
Minas Gerais. Não outorgaremos aquilo de que gostaríamos, aquilo
que sentimos necessário.

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, comprometo-me a, no ano que
vem, já no princípio de nossa legislatura, iniciar um novo trabalho para



292
convencer o Governador do Estado a conceder mais um ou dois
pontos percentuais do ICMS aos Municípios mais pobres de Minas
Gerais. Com esses recursos, como ele deseja - e o fez, entregando,
para cada R$1,00 aplicado no resto do Estado, R$2,00 para as
regiões mais pobres -, poderá fazer a distribuição de mais um ou dois
pontos, inversamente proporcional à riqueza. Assim, começaremos
um novo processo histórico de redenção das regiões mais deprimidas
do Estado.

Srs. Deputados, agradeço a oportunidade de poder conduzir esse
processo. Estaremos aqui a postos, pedindo aos Prefeitos dos 734
Municípios beneficiados que telefonem novamente para seus
Deputados - alguns já reclamaram que receberam 10 ou 12
telefonemas pedindo-lhes que votassem o projeto. Continuem a
telefonar, a passar “e-mails” e fax para os Deputados votados em
suas cidades, a fim de que todos estejam aqui na terça-feira e
possamos votar em 1º e 2º turnos no mesmo dia. Estamos acertando
com o Secretário-Geral, José Geraldo, a possibilidade de a Comissão
de Fiscalização Financeira fazer uma reunião extraordinária, por volta
das 4h30min ou das 5 horas da tarde, para que, tendo sido votado o
Projeto de Lei nº 637/2007, na 1ª Parte dos trabalhos, ela o aprecie e
ele possa novamente voltar a Plenário para o 2º turno. Essa
celeridade é absolutamente necessária, e, para isso, quero contar
com todos os Deputados na próxima terça-feira e, sobretudo, com a
pressão benéfica dos 734 Prefeitos, a fim de garantir essa presença
em Plenário, pois o projeto diz respeito ao futuro da sua cidade e de
seu povo. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de

quórum para a continuação dos trabalhos.
Palavras do Sr. Presidente

A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno,
a discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.444/2007, uma vez
que permaneceu em ordem do dia por seis reuniões, e informa ao
Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentado ao projeto um
substitutivo pelo Deputado Adalclever Lopes, o qual recebeu o nº 3,
nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento Interno, e encaminha o
substitutivo com o projeto à Comissão de Meio Ambiente para
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parecer.

A Presidência informa, ainda, que os substitutivos encaminhados
pelo Governador do Estado ao mesmo projeto por meio das
Mensagens nºs 150/2008, publicada em 9/2/2008, e 217/2008,
publicada em 22/5/2008, foram contemplados, respectivamente, nos
pareceres das Comissões de Justiça e de Meio Ambiente e serão
arquivados, nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento Interno.

- O teor do substitutivo apresentado é o seguinte:
SUBSTITUTIVO Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº 1.444/2007

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 definido como área de proteção especial, destinada à

proteção de mananciais, patrimônio cultural, histórico, paisagístico e
arqueológico, para os fins previstos no art. 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, 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
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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;

e) necessárias à recarga hídrica da área cárstica;
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 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
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Consultivo da APA Carste Lagoa Santa; e

c) a 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 cento e oitenta 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 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 cento e oitenta dias
contados a partir da publicação desta lei, cadastro com dados
georreferenciados de todos os sítios arqueológicos, espeleológicos e
paleontológicos existentes na APE.

§ 4º - O cadastro a que se refere os §§1ºe 3º serão elaborados



296
diretamente pelos órgãos seccionais do Copam, vedada a
delegação.”.

Art. 3º - A concessão de outorga de água e a autorização ou
licenciamento de qualquer empreendimento ou atividade modificadora
do meio ambiente só poderão ocorrer após o cumprimento das
exigências estabelecidas nos §§ 1º e 3º do artigo 2º desta lei.

Art. 4º - 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. 5º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 3 de dezembro de 2008.
Adalclever Lopes

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 4, às 20
horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também
de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do
dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,
DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/11/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Rosângela Reis e Elisa Costa e o Deputado Antônio Carlos Arantes,
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: em turno único,
Projetos de Lei nºs 2.842/2008 (Deputado Antônio Carlos Arantes),



297
1.648/2007, 2.854 a 2.856 e 2.862/2008 (Deputado Domingos Sávio);
em 2º turno, Projeto de Lei nº 50/2007 (Deputada Rosângela Reis).
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, o parecer pela aprovação, no 1º turno, do
Projeto de Lei nº 114/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão
de Constituição e Justiça (relatora: Deputada Rosângela Reis); e o
parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.556/2008
na forma do Substitutivo nº 2, apresentado pelo Deputado Antônio
Carlos Arantes, relator em virtude de redistribuição; e pela rejeição do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. Passa-se à
2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.184, 2.686, 2.712, 2.769, 2.779,
2.805 e 2.815/2008 (relator: Deputado Domingos Sávio), 2.759, 2.798,
2.804, 2.806 e 2.818/2008 (relator: Deputado Walter Tosta),
2.778/2008 (relatora: Deputada Rosângela Reis), 2.782/2008 e
2.792/2008 com a Emenda nº 1, que receberam parecer por sua
aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº
3.036/2008. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
2.369, 2.464, 2.502, 2.503, 2.505, 2.509, 2.510, 2.513, 2.516, 2.517,
2.520, 2.539, 2.546, 2.635, 2.651, 2.683, 2.685, 2.688, 2.689, 2.699,
2.702, 2.707, 2.710, 2.716 a 2.718, 2.720, 2.726, 2.728 e 2.732/2008.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos do
Deputado Antônio Carlos Arantes e da Deputada Rosângela Reis, em
que solicitam seja realizada audiência pública para discutir os
impactos da crise financeira mundial na economia mineira, as
possíveis mudanças nos investimentos do setor público e as
conseqüências do pacote anticrise lançado pelo governo estadual; e
do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja realizada audiência
pública para discutir as demissões em massa que vêm ocorrendo no
setor guseiro em decorrência do desaquecimento da economia.



298
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 dezembro de 2008.
Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Neider

Moreira - Délio Malheiros.
ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/11/2008
Às 10h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ronaldo Magalhães e Ademir Lucas, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Carlos Pimenta, Fábio Avelar e Sargento Rodrigues. 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 debater a
criação de uma entidade reguladora dos serviços de saneamento
básico no Estado, conforme previsto na Lei nº 11.445, de 5/1/2007. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. João
Ubirajara Nogueira, Superintendente de Saneamento da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru -,
representando o Secretário, Deputado Dilzon Melo; Licínio Eustáquio
Xavier e Marcelo Albano Morais, assessores ambientais da
Associação Mineira de Municípios - AMM -; Cláudio César Dotti e
Juarez Pereira Panisset, respectivamente gerente do Departamento
de Novos Negócios e gerente do Departamento Estratégico da
Copasa; Ronaldo Resende Pereira, analista da Assessoria Técnica da
Presidência da Copasa; José Antônio Baeta de Melo Cançado,
Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor; Carlos Henrique de
Melo, membro do Conselho Diretor da Associação dos Serviços
Municipais de Saneamento - Assemae - MG -, representando o
Presidente Regional Wagner José Silva Melillo; Márcio Tadeu
Pedrosa, Presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária
e Ambiental - Abes-MG; e Liza Prado, representante da Associação
de Defesa dos Consumidores - Adec -, que são convidados a tomar
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assento à mesa. Na condição de autor do requerimento que deu
origem ao debate, o Deputado Weliton Prado 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. O Presidente retoma os
trabalhos ordinários da reunião e recebe requerimento de sua autoria
e de autoria dos Deputados Fábio Avelar e Carlos Pimenta, em que
pleiteiam sejam solicitados à Sedru estudos com vistas à criação e
posterior implantação da Agência Reguladora dos Serviços de
Saneamento Básico no Estado, conforme previsto na Lei nº 11.445, de
5/1/2007. 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, 3 de dezembro de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Wander Borges - Ronaldo Magalhães.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
25/11/2008

Às 14h41min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gustavo Valadares, Juninho Araújo e Fábio Avelar (substituindo este
ao Deputado Djalma Diniz, por indicação da Liderança do BSD),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Juninho
Araújo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes.
Registra-se a presença do Deputado Paulo Guedes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante da
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência,
publicada no “Diário do Legislativo”, nas datas mencionadas entre
parênteses: ofícios dos Srs. José Ertur Filardi Leite, Chefe de
Gabinete do Ministro das Comunicações (8/11/2008); José Élcio
Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG (14/11/2008); e Alexandre
Silveira, Deputado Federal (22/11/2008). O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, em turno único, para as quais
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designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.232/2008
(Deputado Paulo Guedes); 2.281 e 2.653/2008 (Deputado Juninho
Araújo); e 2.886/2008 (Deputado Gustavo Valadares). 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 2.232/2008 (relator: Deputado
Paulo Guedes); e 2.886/2008 (relator: Deputado Gustavo Valadares)
com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça; e
2.653/2008 (relator: Deputado Juninho Araújo), que receberam
parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.011, 3.035, 3.037 e
3.042/2008. 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 os seguintes requerimentos em que se solicita a realização
de reuniões de audiências públicas: da Deputada Rosângela Reis,
para debater questões relativas à duplicação da BR-381; do Deputado
Délio Malheiros, para debater, em reunião conjunta desta Comissão
com a Comissão de Defesa do Consumidor, a possível
implementação de novos postos de pedágio nas rodovias do Estado;
dos Deputados Fábio Avelar e Alencar da Silveira Júnior, para debater
questões relacionadas à transferência da localização do Terminal
Rodoviário de Belo Horizonte, no tocante aos reflexos causados nos
demais Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte; do
Deputado Paulo Guedes, para debater a pavimentação da rodovia que
liga os Municípios de Miravânia e Cônego Marinho, por meio do
Programa Proacesso; e requerimentos dos Deputados Juninho Araújo
em que solicita seja realizada visita ao Ministro dos Transportes para
debater a duplicação da BR-381, no trecho entre Belo Horizonte e
Governador Valadares; Délio Malheiros em que solicita seja formulado
apelo ao DNIT para que estude a possibilidade de limitar o trânsito de
veículos pesados e com carga perigosa no Anel Rodoviário, nos
horários compreendidos entre 7 e 20 horas, bem como para adotar
velocidades diferenciadas para os carros e caminhões. 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, 2 de dezembro de 2008.
Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araújo - Inácio Franco.
ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 26/11/2008
Às 14h31min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada e Agostinho
Patrús Filho, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir e votar pareceres 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 1.716/2007; 2.451 e
2.650/2008 (Deputado Agostinho Patrús Filho); 2.809 e 2.825/2008
(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
1.716/2007 (relator: Deputado Agostinho Patrús Filho). Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.451 e
2.650/2008 (relator: Deputado Agostinho Patrús Filho); 2.809 e
2.825/2008 (relatora: Deputada Gláucia Brandão). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão - Gilberto

Abramo.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
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REQUERIMENTO

Do Deputado Carlos Mosconi em que solicita seja denominado Hall
José Aparecido de Oliveira o “hall” administrativo desta Casa,
localizado no andar térreo do Palácio da Inconfidência. (- À Mesa da
Assembléia.)

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
706/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 706/2008, do Conselho Estadual
de Segurança Alimentar e Nutricional - Consea -, sugere a inclusão da
região do Rio Doce, com redistribuição de metas física e financeira
sem alteração de valor total, na Ação 4015 - Estruturação de Destinos
Turísticos - do Programa 016 - Destinos Turísticos Estratégicos.

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 20/11/2008, vem a proposta
em análise a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Cuida-se de proposta com o objetivo de incluir a região do Rio Doce

no âmbito da Ação 4015, que dispõe sobre a estruturação de destinos
turísticos, por meio da redistribuição de metas física e financeira sem
alteração de valor total.

A medida é muito importante para estimular o potencial turístico de
negócios dessa região, especialmente o de pedras preciosas e
gemas, com enorme potencial de geração de novos postos de
trabalho e de renda e de melhoria da qualidade de vida da população
local. Por esse motivo, acolhemos a proposta adequando-a ao seu
planejamento orçamentário, sem comprometimento dos planos
traçados para o ano de 2009.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 706/2008 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
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2.785/2008.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
1.007/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 1.007/2008, de autoria da
Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene, sugere a
alteração da finalidade da Ação 4403 - Fortalecimento da Capacidade
Municipal para a Gestão do Turismo -, do Programa 148 - Programa
de Desenvolvimento Turístico do Nordeste - Fase Dois - Prodetur/NE-
II, acrescentando a finalidade “qualificação de gestores municipais”,
bem como incluindo região do Norte de Minas, com distribuição de
metas física e financeira para o atendimento de seis Municípios.

A proposta foi apresentada na audiência pública realizada por esta
Comissão no dia 13 de novembro de 2008, 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.

Registre-se a anexação das Propostas de Ação Legislativa nºs 1.008
e 1.018/2008, de mesma autoria, à proposição em epígrafe, por
determinação do Presidente da Assembléia, com fundamento no § 2º
do art. 173 do Regimento Interno.

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 em análise tratam da necessidade de estruturação do

turismo na região do Norte de Minas. A solicitação, porém, de se
alterarem ações do Programa 148 - Programa de Desenvolvimento
Turístico do Nordeste - Fase Dois - Prodetur/NE-II - é ineficaz, uma
vez que as dotações orçamentárias em questão são de fontes
relativas a convênios e operações de crédito, que direcionam o
recurso a um projeto já aprovado.

Entretanto, na Área de Resultados Rede de Cidades, o Programa
108 - Desenvolvimento e Fomento do Turismo -, tem ações com
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recursos ordinários e finalidades que atendem às demandas
apresentadas. Assim, por entendermos a pertinência da proposta,
houvemos por bem acolhê-la com a alteração da regionalização da
Ação 4104 - Estruturação e Diversificação da Oferta Turística -, do
Programa 108.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 1.007/2008, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.851/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silva Jr., o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária e Cultural
Nossa Senhora das Graças, com sede no Município de Serro.

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 2.851/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária e Cultural Nossa Senhora das Graças, com
sede no Município de Serro, que tem como finalidade precípua realizar
obras e ações tendo em vista a melhoria da qualidade de vida da
população local.

Com esse propósito, realiza programas nas áreas de habitação e
saneamento básico, desenvolve atividades no setor da educação, da
cultura, do esporte e do lazer, oferece proteção à saúde da família,
cria e implanta creches, sedes comunitárias e asilos, combate a fome
e a pobreza e orienta sobre a preservação do meio ambiente.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem por finalidade retificar o nome da entidade,
de acordo com o constante no art. 1º de seu estatuto.
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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 2.851/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.864/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Padre João, objetiva declarar
de utilidade pública a Associação Educacional e Cultural de Candeias,
com sede nesse Município.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.864/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação Educacional e Cultural de Candeias, entidade
civil sem fins lucrativos, que busca desenvolver importante trabalho de
integração social e melhoria da qualidade de vida dessa comunidade.
Além do mais, incentiva atividades culturais, artísticas, educacionais e
pedagógicas voltadas especialmente para crianças e adolescentes.

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

Por sua iniciativa de inegável importância, é justo conceder-lhe o
título declaratório de utilidade pública.

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

2.864/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2008.
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Deiró Marra, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.891/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Associação de Futebol
Feminino de Boa Esperança, com sede no Município de Boa
Esperança.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008 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 2.891/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação de Futebol Feminino de Boa Esperança.
Os requisitos para que as associações e fundações em

funcionamento no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão
enumerados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências da 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. 27 de seu estatuto determina que o
exercício dos cargos de direção e do Conselho Fiscal será
inteiramente gratuito, e o art. 31 preceitua que, no caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição
congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social, situada preferencialmente no
Município de Boa Esperança e reconhecida como de utilidade pública;
ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.891/2008.
Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 765/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Deputado Arlen Santiago submete à consideração desta Casa o
projeto de lei em epígrafe, que permite, no âmbito do Estado, a
realização de eventos denominados rodeios e vaquejadas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 13/4/2007 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Política
Agropecuária e Agroindustrial para receber parecer, nos termos do art.
188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Em 22/5/2007, esta Comissão aprovou requerimento de diligência
da matéria às Secretarias de Estado de Cultura e de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento. As respostas foram encaminhadas à Casa
por meio dos Ofícios nºs 25/2008, de 29/4/2008, e 37/2008, de
5/6/2008, da Subsecretaria da Casa Civil.

Cumpre-nos, agora, examinar o projeto nos aspectos de sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo permitir a realização de

rodeios e vaquejadas no território mineiro, com a presença obrigatória
de médico veterinário. De conformidade com o art. 2º, os órgãos
estaduais competentes deverão ser comunicados, com antecedência
mínima de sete dias, da realização de tais eventos.

Para subsidiar este parecer, esta Comissão diligenciou a matéria às
Secretarias de Estado de Cultura e de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, pedindo que se manifestassem sobre a medida no
âmbito das respectivas áreas de atuação, em face do disposto no
“caput” do art. 208 da Constituição do Estado e no inciso VII do art.
225 da Constituição Federal.

À Pasta da Cultura indagamos se esses eventos poderiam ser
caracterizados como patrimônio cultural mineiro de natureza imaterial,
relacionados à identidade, à ação e à memória dos diferentes grupos
formadores da sociedade mineira, entre os quais se destacam as
criações artísticas e as manifestações artístico-culturais. À Pasta da
Agricultura perguntamos se as práticas de rodeio e vaquejada
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poderiam pôr em risco a integridade física e psicológica dos animais,
vale dizer submetê-los a crueldade. Ambas as Secretarias
manifestaram-se parcialmente favoráveis ao projeto.

No Parecer Nota-Técnica nº 055/2007, a Pasta da Cultura ressalta a
importância de tais eventos para o setor cultural do Estado, tendo em
vista que é “uma atividade que vem adquirindo, como opção de lazer e
recreação, cada vez mais popularidade, notadamente nas feiras e
exposições agropecuárias”. Salienta tratar-se de tema amplamente
regulamentado na Lei nº 13.605, de 2000, e alerta para a manifesta
impropriedade do art. 2º da proposição, em face da citada lei. Conclui
que a aplicação dessa lei para disciplinar a realização de rodeios e
vaquejadas é uma medida benéfica para os fins a que se destina.

Por sua vez, o Parecer nº 073/2007, da Pasta da Agricultura,
sustenta, na conclusão, que rodeio e vaquejada não constituem
patrimônio cultural mineiro, por não terem nenhuma identidade ou
vínculo com a cultura ou a sociedade mineira, nem na origem nem na
prática tradicional, para os fins do disposto no “caput” do art. 208 da
Constituição do Estado.

Segundo esse parecer, o rodeio, de origem espanhola, foi
introduzido no Brasil no ano de 1947, em uma quermesse realizada
pela Prefeitura Municipal de Barretos. Quanto à vaquejada,
considerada também uma prática recreativa, acredita-se que tenha
origem espanhola, sendo atualmente praticada entre os crioulos,
mestiços e espanhóis nascidos na América. Ressalta que, no Brasil,
não existe nenhum registro desse tipo de festa em período anterior a
1870.

Ainda segundo o documento, tais eventos recreativos não se
enquadram no disposto no inciso VII, § 1º, do art. 225 da Constituição
Federal, vale dizer não traduzem atos de crueldade contra os animais.
Observa-se, ainda, que o uso econômico e recreativo da fauna em
apreço encontra respaldo no ordenamento jurídico, por meio de dois
diplomas legais: a Lei Federal nº 10.519, de 2002, e a Lei nº 13.605,
de 2000.

Como é observado na nota técnica da Subsecretaria da Casa Civil,
datada de 28/4/2008, apenas o rodeio, prática recreativa que não se
confunde com a vaquejada, é regulado na Lei nº 13.605, de 2005. Por
isso, o Executivo sugere seja dada nova redação ao art. 1º do projeto
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e suprimido seu art. 2, tendo em vista que a medida já está prevista no
art. 4º da citada lei estadual.

Assim, para aprimorar e corrigir as impropriedades do projeto,
apresentamos, na conclusão deste parecer, o Substitutivo nº 1, que
acolhe as sugestões da Pasta da Agricultura encaminhadas pela
Subsecretaria da Casa Civil.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 765/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 13.605, de 28 de junho de 2000, que dispõe sobre a

promoção e a fiscalização da defesa sanitária animal durante a
realização de vaquejada.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica acrescentado à Lei nº 13.605, de 28 de junho de 2000,

o seguinte art. 8º-A:
“Art. 8º-A - As disposições desta lei aplicam-se, no que couber, à

realização de vaquejada.
Parágrafo único - Considera-se vaquejada a atividade de disputa em

que entram em julgamento o desempenho das duplas de vaqueiros
que, montados em seus cavalos, tentam derrubar o boi na faixa
apropriada para a queda, com dez metros de largura, desenhada na
areia da pista com cal.”.

Art. 2º - A ementa da Lei nº 13.605, de 28 de junho de 2000, passa a
ter a seguinte redação:

“Dispõe sobre a promoção e a fiscalização da defesa sanitária
animal durante a realização de rodeio e vaquejada.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

Tarqüínio - Gláucia Brandão - Gilberto Abramo - Doutor Rinaldo.
PARECER PARA O 1º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 46/2008
Comissão Especial

Relatório
De autoria de 1/3 dos membros da Assembléia Legislativa, tendo
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como primeira signatária a Deputada Ana Maria Resende, a Proposta
de Emenda à Constituição nº 46 dá nova redação ao art. 256, ao criar
o “Dia das Gerais”, a ser comemorado em 23 de março.

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, nos termos do art. 188, combinado com o art. 111, I, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise altera dispositivo constitucional, de forma a

estabelecer data comemorativa: o Dia das Gerais.
A Constituição Estadual, em seu art. 256, considera como data

magna o dia 21 de abril, Dia de Tiradentes, e estabelece o dia 16 de
julho como o Dia do Estado de Minas Gerais. Segundo o § 2º desse
artigo, nesses dias a Capital do Estado seria transferida,
simbolicamente, para as cidades de Ouro Preto e Mariana,
respectivamente.

Na justificação da proposição em comento, recuperam-se alguns
fatos históricos. O Estado de Minas Gerais começou a ser constituído
por meio de duas correntes de desbravadores: os que formaram a
sociedade aurífera, representada na cidade de Mariana; e os que
formaram a sociedade agropastoril, representada na ocupação das
margens dos Rios Verde Grande e São Francisco, na região Norte do
Estado. Enquanto a primeira colonização, reconhecida oficialmente,
deu-se no fim do século XVII, com a fundação do arraial de Mariana,
em 1696, a ocupação agropastoril do Norte de Minas já ocorria na
década de 1660.

A ocupação das terras marginais ao Rio São Francisco, por meio da
atividade pastoril, vem sendo devidamente apresentada por vários
historiadores. Frei Vicente do Salvador, em sua obra “História do
Brasil –1500 - 1627”, disponível em meio virtual no sítio da Biblioteca
Nacional, noticia as entradas que se fizeram a partir das margens do
Rio São Francisco, demonstrando o paulatino desbravamento dos
sertões pela extensão das capitanias envolvidas, a criação de currais
de gado e a formação de extensos latifúndios. Um dos maiores
latifúndios de toda a história do Brasil situou-se à margem direita do
Rio São Francisco. Em seu livro “Raízes de Minas”, página 46,
Simeão Ribeiro Pires, que confirma a constituição de imenso latifúndio
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na segunda metade do século XVI, disserta que “Inegavelmente a
primeira região mineira a ser povoada foi a do Norte de Minas através
dos currais de gado do Rio São Francisco e do Rio Verde”. Essa
região era fornecedora de alimentos que sustentaram a nascente
sociedade nas localidades em que ocorria a produção minerária e na
capital da colônia, Salvador.

Segundo levantamentos históricos, o bandeirante paulista Matias
Cardoso de Almeida fundou em data não estabelecida com precisão a
primeira povoação de Minas Gerais, o arraial de Morrinhos entre 1663
e 1666, atual Município de Matias Cardoso. Salomão de Vasconcellos,
em sua obra sobre o bandeirismo, calcula o ano de fundação do
Morrinhos a partir de uma telha encontrada na igreja matriz, datada de
1703. Julga que o início de edificação da igreja foi “aí pelas alturas de
1673, o que coincide razoavelmente com o tempo das guerrilhas do
norte. Tendo-se, porém, ainda em vista que igrejas desse vulto só
começavam nos povoados e arraias já formados e desenvolvidos,
lícito é dar mais 10 anos, pelo menos, para o arraial de Morrinhos ... aí
por volta de 1663”.

Com base em vasta documentação histórica, o Instituto Histórico e
Geográfico de Minas Gerais – Ihgmg – já reconhece que a Capitania
de Minas Gerais se formou tanto da exploração aurífera nas minas,
como da atividade pastoril nos gerais. O atual território mineiro
resultou, à época inicial de sua fundação, sem prejuízo de posterior
acréscimo das terras do Triângulo Mineiro, dos desmembramentos de
quatro capitanias: a de São Paulo e a de Minas do Ouro – região sul,
até aproximadamente a região onde hoje se encontram os Municípios
de Ouro Preto e Mariana; a da Bahia – margem direita do Rio São
Francisco, até a região que atualmente abrange os Municípios de
Sabará e Belo Horizonte; e a de Pernambuco – margem esquerda do
Rio São Francisco.

Nesta oportunidade, faz-se necessário parabenizar os membros do
Movimento Catrumano, idealizado pela Universidade Estadual de
Montes Claros – Unimontes –, pela Associação dos Municípios da
Área Mineira da Sudene – Amans –, e pela Prefeitura Municipal de
Montes Claros, com o apoio de vários segmentos da sociedade. Esse
movimento tem por objetivo principal ressaltar o orgulho que todos os
vaqueiros e tropeiros dessa porção do Estado têm por serem norte-
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mineiros de nascimento ou de adoção. A palavra catrumano, por nós
entendida com roceiro, é, na verdade, uma exaltação à gente dos
sertões, ao seu peculiar modo de vida e seus costumes. O Movimento
Catrumano nitidamente reverencia o sertanejo, sendo, portanto,
merecedor de todo o nosso apoio.

Assim, somos plenamente favoráveis à proposição em análise,
sendo necessário, no entanto, a apresentação de emenda ao seu art.
1º, para melhor adequá-lo à técnica legislativa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição nº 46/2008, com a Emenda nº 1, que
apresentamos:

EMENDA Nº1
Dê-se ao “caput” do art. 1º da Proposta de Emenda à Constituição nº

46/2008 a seguinte redação:
“Art 1º – O “caput” e o § 2º do art. 256 da Constituição do Estado

passam a vigorar com a seguinte redação:”.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Délio

Malheiros - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.092/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
epígrafe altera a Lei nº 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação
tributária do Estado.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
matéria na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado
com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno, emitir parecer sobre
o projeto.

Fundamentação
O projeto em exame pretende alterar a redação do disposto no § 34

do art. 12 da Lei nº 6.763, de 1975, com a finalidade de autorizar o
Poder Executivo a reduzir para até 0% a carga tributária nas
operações internas promovidas por estabelecimento industrial com
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tanque resfriador de leite (tanque de expansão) destinado ao
armazenamento e ao transporte rodoviário de leite por
estabelecimento de produtor rural. A proposição estende ainda a
medida aos insumos utilizados para a fabricação dos referidos
tanques, desde que atendidos os pressupostos para concessão do
benefício.

A Comissão de Constituição e Justiça apresentou Substitutivo nº 1,
em que inclui a previsão de prazo para o benefício, até 31/12/2008, e
exclui o dispositivo que estende a medida aos insumos utilizados para
a fabricação dos tanques. A supressão do dispositivo acima referido
assegura a viabilidade da proposição, pois a extensão do benefício
aos insumos utilizados na fabricação dos tanques resfriadores implica
perda de receita que dificilmente poderia ser estimada, e, dessa
forma, contrapõe-se ao disposto no art. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal. Com relação à outra alteração, contudo,
cabe informar que, após a emissão do parecer da referida Comissão,
foi efetuada alteração do § 34 do art. 12 da Lei nº 6.763, de 1975, por
meio do art. 1º da Lei nº 17.247, de 27/12/2007, que tornou a proposta
inócua.

Assim, consideramos necessária a apresentação de novo
substitutivo ao projeto, a fim de preservar a sua principal contribuição,
qual seja, a retirada da data-limite para fruição do benefício
estabelecido no dispositivo acima referido.

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

1.092/2007, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir apresentado, e
pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a

legislação tributária do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 34 do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, que consolida a legislação tributária do Estado, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 12 - (...)
§ 34 – Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas
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condições previstos em regulamento, a reduzir para 0% (zero por
cento) a carga tributária nas operações internas promovidas por
estabelecimento industrial com tanques isotérmicos rodoviários para
transporte de leite e tanque resfriador de leite (tanque de expansão)
destinado ao armazenamento de leite.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator - Antônio Júlio

- Elisa Costa - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.547/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Projeto de Lei n° 2.547/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, define diretrizes para a formalização de parcerias entre o
Estado e a iniciativa privada e dá outras providências.

Preliminarmente, foi a proposição encaminhada à Comissão de
Constituição e Justiça, a qual concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou.

Posteriormente, foi a matéria apreciada na Comissão de
Administração Pública, que opinou por sua aprovação na forma do
Substitutivo n° 1, da Comissão que a antecedeu, com  a Emenda n° 1,
que apresentou.

Vem, agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer,
nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição sob comento institui diretrizes para a formalização de

parceria entre o Estado e a iniciativa privada, promovendo
modificações expressivas na Lei n° 12.276, de 24/7/ 96, a qual autoriza
o Poder Executivo a firmar contrato ou convênio com empresa ou
consórcio de empresas visando à implementação de um sistema de
parceria para a execução de obras de infra-estrutura no Estado.

Preliminarmente, é oportuno lembrar que as parcerias público-
privadas, abreviadamente denominadas PPPs, constituem contratos
de colaboração entre o Estado e o particular, por meio dos quais, nos
termos estabelecidos em cada caso, o ente privado participa da
implantação e do desenvolvimento de obra, serviço ou
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empreendimento público bem como da exploração e da gestão das
atividades dele decorrentes, cabendo-lhe contribuir com recursos
financeiros, materiais e humanos e sendo remunerado segundo seu
desempenho nas atividades contratadas.

Consoante a Mensagem n° 233/2008, do Governador do Estado, a
questão das parcerias entre o poder público e a iniciativa privada
assume extraordinária relevância no processo de desenvolvimento
socioeconômico brasileiro, inclusive como instrumento na busca da
eficiência – preconizada pela norma constitucional – pela qual a
administração pública deve nortear suas atividades.

A Comissão de Constituição e Justiça fez uma acurada análise do
projeto em exame e estabeleceu um quadro comparativo, em seu
extenso parecer, entre a futura lei e a lei citada anteriormente,
examinando as questões que mereciam ser modificadas e terminando
por apresentar o Substitutivo n° 1, em que foram re alizados alguns
ajustes de conteúdo e de forma.

A Comissão de Administração Pública, por seu turno, ratificou o
parecer da Comissão de Constituição e Justiça e afirmou que a
proposta é boa. Sem dúvida alguma, o projeto aperfeiçoa a legislação
estadual em vigor, pois amplia as parcerias do Estado com a iniciativa
privada, visando a solucionar um dos mais sérios problemas do
Estado e do Brasil, que é o déficit habitacional.

Por razões de ordem técnica e para conferir mais precisão ao
escopo da proposta, essa Comissão apresentou a Emenda n° 1, em
que substitui a palavra “ajuste“ por “contrato ou convênio”.

Fazemos eco à argumentação apresentada pela Comissão de
Administração Pública, reafirmando que essas parcerias constituem
um instrumento necessário ao processo desenvolvimentista que o
Estado atravessa, pioneiro, no tocante à legislação que regulamenta a
matéria.

Com relação à questão financeiro-orçamentária, informamos que a
medida pretendida não gera nenhum impacto nas contas públicas,
porquanto ainda está num plano potencial. Somente quando as
parcerias forem realizadas de fato, é que se poderá analisar sua
repercussão financeira. Por enquanto, o que temos são normas que
regulamentam a sua realização.

Ainda nesse contexto, a revisão do Plano Plurianual de Ação
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Governamental 2008 – 2011, exercício de 2009, contém programas
voltados para as referidas parcerias, com o objetivo de viabilizar
arranjos de parceria entre o setor público e o privado, entre os quais
figura o mecanismo das PPPs, visando à implementação de projetos
de serviços públicos e de infra-estrutura de relevante impacto
econômico e social para o Estado.

Por sugestão do Poder Executivo, objetivando corrigir um erro
material verificado no texto do projeto, estamos apresentando, na
parte conclusiva deste parecer, a Emenda n° 2.

Por meio da Mensagem nº 322, de 1º/12/2008, o Governador do
Estado enviou duas propostas de emendas ao projeto, que, segundo a
exposição de motivos, têm por objetivo “viabilizar o oferecimento, por
parte do agente financeiro do Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento
– Findes –, de direitos creditórios que integram o patrimônio deste,
para assegurar o cumprimento de obrigações assumidas pelo Estado
em projetos de relevante interesse, entre eles aqueles objeto de
parcerias; e na mesma linha e com idêntico propósito, viabilizar a
disponibilização de debêntures adquiridas pelo Fundo de
Universalização do Acesso a Serviços de Telecomunicação em Minas
Gerais – Fundomic –.”

Este relator entende que as propostas de emendas enviadas são
pertinentes à matéria em discussão e necessárias para a viabilização
de parcerias que serão formalizadas, razão pela qual apresenta as
Emendas nºs 3 e 4, ao final desta peça opinativa.

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

2.547/2008, no 1° turno, na forma do Substitutivo n ° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda n° 1, da
Comissão de Administração Pública, e com as Emendas n°s 2 a 4, a
seguir apresentadas.

EMENDA N° 2
Substitua-se, nos §§ 1° e 2° do art. 6° do Substitu tivo n° 1, o termo

“doação“ pela expressão “cessão de uso“.
EMENDA N° 3

Acrescente-se onde convier:
Art. ... - O art. 9º da Lei nº 15.981, de 16 de janeiro de 2006, passa a

vigorar acrescido do seguinte inciso V:



317
“Art. 9º - (...)
V - Oferecer em garantia direitos creditórios do Fundo para

assegurar o cumprimento de obrigações assumidas pelo Estado em
projetos de relevante interesse, nos termos do § 3º do art. 17 da Lei
Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006.”.

EMENDA N° 4
Acrescente-se onde convier:
Art. ...  - O art. 4º da Lei nº 16.306, de 7 de agosto de 2006, passa a

vigorar acrescido do seguinte § 3º:
“Art. 4º - (...)
§ 3º - As debêntures adquiridas nos termos do inciso II deste artigo

poderão ser oferecidas em garantia para assegurar o cumprimento de
obrigações assumidas pelo Estado em projetos de relevante interesse,
nos termos do § 3º do art. 17 da Lei Complementar nº 91, de 19 de
janeiro de 2006.”.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Antônio Carlos

Arantes - Lafayette de Andrada - Elisa Costa (voto contrário).
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.758/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
epígrafe “disciplina a inclusão dos dados referenciais e cadastrais das
empresas operadoras de internet nos meios que menciona e dá outras
providências”.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu por
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou.

Por seu turno, a Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte exarou parecer pela aprovação do projeto, na forma
desse substitutivo.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos
lindes de sua competência, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei tem por objetivo tornar obrigatória a informação dos

dados cadastrais de fornecedores de produtos ou serviços.
O autor alega que o consumidor insatisfeito, muitas vezes, não
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dispõe dos dados cadastrais da empresa, o que impede a notificação
ou citação.

A Comissão de Constituição e Justiça não encontrou óbice à
tramitação da matéria no âmbito de sua competência, em especial no
que tange a vícios de competência e iniciativa. Apresentou, entretanto,
o Substitutivo nº 1, ampliando o alcance do projeto a todos os
fornecedores.

Segundo a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte, a
proposição tornará mais fácil para o consumidor o exercício dos seus
direitos.

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 empresas. Como
corolário, entendemos que o projeto não contraria a legislação sobre
finanças públicas.

Ademais, o projeto não importa em custos adicionais para as
empresas, porém acarreta repercussão financeira benéfica para a
sociedade, visto que possibilitará evitar prejuízo para inúmeros
consumidores.

De fato, a informatização, que proporcionou incomensuráveis
benefícios para a humanidade, propiciou, por outro lado, um campo
fértil para ações criminosas, implicando repercussão financeira social
negativa. Segundo o Ministro da Justiça, as fraudes eletrônicas no
País estão em torno de R$300 milhões e, no mundo, o montante
supera US$100 bilhões. Há escassez de leis específicas sobre a
matéria.1 A atividade criminal na internet está crescendo de forma
exponencial.2 Ao cidadão é dada a facilidade de fazer transações
eletrônicas, como o comércio eletrônico. Porém, ele passa a
transacionar com uma nova entidade, sem rosto, sem identidade,

                                                          
1 www.convergenciadigital.com.br, em 28/11/08
2 Instituto Ponemon/Larry Ponemon
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virtual, apenas um conjunto de “bits” e atrás da qual se escondem os
fraudadores. Então, se ele é vítima de prejuízo, não tem como
reclamar seus direitos, pois não consegue identificar, notificar e
processar o fornecedor.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do

Projeto de Lei nº 2.758/2008, na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Elisa Costa - Lafayette

de Andrada - Agostinho Patrús Filho.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.788/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe altera a
Lei nº 13.439, de 30/12/99, que autoriza o Poder Executivo a negociar
e 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 proposição foi preliminarmente distribuída à 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 receber parecer, em
obediência ao art. 188, combinado com o art. 102, inciso VII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.788/2008 autoriza o Poder Executivo a

negociar e alienar os direitos, os créditos e os bens imóveis da extinta
MinasCaixa e os adquiridos pelo Estado no processo de alienação das
ações representativas do controle acionário do Credireal e do Bemge,
entre outras medidas.

A Comissão de Constituição e Justiça, por meio do Substitutivo nº 1,
limitou os percentuais dos honorários advocatícios, previstos na
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proposição, a, no máximo, 2,5% e 5%, nas ações de cobrança ou
execução de créditos ajuizadas pelo Estado e nas de desconstituição
ou revisão de créditos, respectivamente; tratou da atualização
monetária, com base na caderneta de poupança mais 6% de juros, a
título de indexador; estabeleceu exceção para os créditos de natureza
agrícola adquiridos pela União, cabendo ao Estado administrar o seu
recebimento; restringiu a inscrição à dívida ativa e ao cadastro de
inadimplência do próprio Estado e corrigiu impropriedades de ordem
técnico-legislativa.

Entretanto, para haver adesão de maior número de devedores, há
que analisar outros aspectos. Assim, estamos apresentando o
Substitutivo nº 2, ao final deste parecer, com base nas seguintes
razões.

1 - Há que levar em conta que o crescimento de tais débitos ocorreu
em período de inflação galopante, com dívidas reajustadas
diariamente, como forma de repor o poder de compra que o dinheiro
perdia de um dia para o outro. Mais: as multas do período também
foram cobradas com base em montantes elevados. Resultado: o
impacto sobre as contas públicas foi direto, uma vez que, nos moldes
atuais, é impossível para o devedor efetuar o pagamento de tais
dívidas.

2 - Mencione-se, além disso, que o governo tem gastos
administrativos diretos e despesas advocatícias permanentes para
controlar a posição dos ativos da MinasCaixa, do Credireal e do
Bemge, segundo dados fornecidos pela Superintendência Central de
Operações Oficiais de Crédito da Secretaria de Estado de Fazenda.

3 - O projeto em exame objetiva, portanto, criar procedimentos
administrativos para que o devedor possa efetuar o pagamento
dessas dívidas. Tais procedimentos, com certeza, contemplam as
exigências constitucionais e propiciam condições de arrecadação para
o Estado. Além disso, não ferem a Lei de Responsabilidade Fiscal
nem geram despesa para o erário público.

4 - Em relação ao oferecimento, pelo devedor ou cessionário, de
entrada compatível de valores pecuniários, de modo a fomentar a
adesão dos devedores a esse plano diferenciado de pagamento, é
necessário reduzir o montante da entrada de 3% para 1%. A entrada
menor incentiva o devedor a efetuar a quitação de seu débito junto ao
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Estado.

5 - Como o objetivo é permitir a atualização do crédito em bases que
levem em conta o interesse do devedor, modifica-se a atualização
monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor –
INPC. O Substitutivo nº 1 previa caderneta de poupança mais 6% de
juros, como fator de correção, o que, por si só, já é uma discrepância,
pois a caderneta de poupança já é atualizada em 6%. Duplicou-se
indevidamente a taxa de juros, o que efetivamente não se coaduna
com o escopo do projeto de lei.

6 - No art. 8º da Lei nº 13.439, de 1999, em relação aos direitos
alongados, nos termos da Lei Federal nº 9.138, de 1995,
acrescentamos a palavra “securitizados” aos direitos e créditos de
natureza agrícola, já que as parcelas securitizadas não fazem parte da
sistemática de descontos empregada pelo Poder Executivo.

7 - Com o intuito de ampliar o universo de devedores que aderirão
ao projeto, foram modificados os §§ 1º e 2º, alterando-se o parâmetro
do desconto sobre o montante do crédito atualizado de R$20.000,00
para R$40.000,00, e efetuando-se pequenas adequações em relação
ao § 2º, que contempla percentuais de descontos concedidos pelo
Poder Executivo.

8 - No que tange ao § 4º do art. 8º da Lei nº 13.439, de 1999, foram
excluídos os incisos I e II, pois tais descontos já constam em
legislação específica.

9 - Foi efetuada, também, a supressão do § 5º do art. 8º da referida
lei, uma vez que a matéria já se encontra contemplada no “caput” do
art. 8º da proposição em apreço.

10 - Para finalizar, o art. 4º do Substitutivo nº 1 foi modificado,
passando-se o teto de anistia de R$5.000,00 para R$10.000,00. Pela
mesma razão, foi excluído o parágrafo único do art. 4º.

Assim sendo, o projeto não encontra óbice do ponto de vista
financeiro-orçamentário e não tem impacto negativo nas contas do
Estado. Pelo contrário, a proposição representa o esforço
governamental para ampliar sua arrecadação, eliminando controles
administrativos e advocatícios que, nas bases atuais, nunca se
traduzirão em receita estadual. Além disso, as medidas previstas na
proposição em tela também são carregadas de relevante significado
social e econômico. O projeto prima pela devida informação e deve,
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portanto, prosperar nesta Casa.

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

2.788/2008 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir
apresentado, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Altera a Lei nº 13.439, de 30 de dezembro de 1999, que autoriza o

Poder Executivo a negociar e 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

acrescido do seguinte inciso III:
“Art. 2º – (...)
III – nas ações de cobrança e execução dos créditos ajuizadas pelo

Estado, 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 ser de 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 1% (um 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 no Índice Nacional de Preços
ao Consumidor – INPC –, 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
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seguinte redação:

“Art. 8º – Os direitos e créditos, exceto os de natureza agrícola
securitizados, 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$40.000,00 (quarenta mil reais), nos
percentuais a seguir determinados:

I – 85% (oitenta e cinco por cento) para pagamento em até três
parcelas mensais;

II – 80% (oitenta por cento) para pagamento em até seis parcelas
mensais;

III – 75% (setenta e cinco por cento) para pagamento em até doze
parcelas mensais;

IV – 70% (setenta por cento) para pagamento em até vinte e quatro
parcelas mensais;

V – 40% (quarenta por cento) para pagamento em até trinta e seis
parcelas mensais;

VI – 30% (trinta por cento) para pagamento em até quarenta e oito
parcelas mensais.

§ 2º – Quando o saldo devedor for superior a R$40.000,00 (quarenta
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 – 75% (setenta e cinco por cento) para pagamento à vista;
II – 70% (setenta por cento) para pagamento em até seis parcelas

mensais;
III – 65% (sessenta e cinco cento) para pagamento em até doze

parcelas mensais;
IV – 60% (sessenta por cento) para pagamento em até dezoito

parcelas mensais;



324
V – 55% (cinqüenta e cinco por cento) para pagamento em até vinte

e quatro parcelas mensais;
VI – 50% (cinqüenta por cento) para pagamento em até trinta

parcelas mensais;
VII – 45% (quarenta e cinco por cento) para pagamento em até trinta

e seis parcelas mensais;
VIII – 40% (quarenta por cento) para pagamento em até quarenta e

duas parcelas mensais;
IX – 35% (trinta 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.

§ 5º – 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).

§ 6º – A liqüidação do saldo devedor dos mutuários da carteira
imobiliária, sejam pessoas físicas ou 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.

§ 7º – 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$10.000,00 (dez mil reais).

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
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entidades referidas no Capítulo II da Lei nº 13.439, de 1999;

II – direitos e créditos provenientes das entidades referidas no
Capítulo II da Lei nº 13.439, de 1999, e que integrem o patrimônio de
órgãos e entidades públicas do Estado.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Antônio Júlio - Elisa

Costa - Antônio Carlos Arantes - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.432/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto em epígrafe
altera a Lei nº 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária
do Estado de Minas Gerais.

Aprovada no 1º turno, na forma original, retorna a proposição a esta
Comissão para receber parecer de 2º turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto em exame pretende alterar dispositivos relativos ao

tratamento tributário do produtor rural, constantes da Seção III da Lei
nº 6.763, de 1975. O objetivo da alteração é elevar os limites utilizados
para enquadramento do microprodutor e do produtor rural de pequeno
porte, para concessão, ao microprodutor rural, de isenção ou de
redução do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – a recolher
e para concessão de redução do ICMS a recolher ao produtor rural de
leite.

Com relação ao enquadramento do microprodutor rural, propõe-se
elevar o limite, que é de até 93.062 Ufemgs de receita bruta anual,
para até 136.000 Ufemgs.

Para o produtor rural de pequeno porte, o limite de enquadramento
subiria da faixa de 93.062 a 195.920 Ufemgs de receita bruta anual
para a faixa de 136.000 a 272.000 Ufemgs.

No que tange à isenção, o limite será ampliado de até 48.980 para
até 75.000 Ufemgs de receita bruta anual. Já para a redução do
imposto a recolher, o qual corresponde a 20% do saldo devedor, o
limite superior se eleva de 93.062 para 136.000 Ufemgs de receita
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bruta anual.

No caso do produtor rural de leite, o projeto propõe uma alteração
tanto no valor quanto na unidade de referência para o benefício, que
atualmente é a receita bruta anual em Ufemg. Agora, passaria a ser a
quantidade anual de litros de leite de que o produtor der saída.
Atualmente, o produtor rural de leite e derivados, cuja receita bruta
anual seja igual ou superior a 195.920 Ufemgs, pode optar pela
apuração do imposto pelo sistema normal, ficando reduzido o valor do
imposto a recolher, por período de apuração ou por operação, aos
percentuais de 5%, 10% ou 20%, dependendo da faixa de receita
bruta anual. Pela proposta, o produtor rural de leite que promover
saídas de leite de sua produção em estado natural, em quantidade
igual ou inferior a 657.000 litros de leite, poderá optar pela apuração
do ICMS pelo sistema normal, com a redução nos mesmos
percentuais. Segundo estimativa apresentada no parecer de 1º turno
desta Comissão, a mudança proposta constitui uma ampliação do
limite atualmente existente de até 60,25%.

A fim de atender a uma das condições requeridas pelo disposto no
art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal para a concessão de
benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita, foi
encaminhado a esta Casa estudo elaborado pela Secretaria de Estado
de Fazenda, que estimou em aproximadamente R$6,8 milhões o
impacto anual na arrecadação do setor, resultante da aprovação do
projeto.

Contudo, conforme o entendimento desta Comissão, explicitado no
parecer de 1º turno, “o benefício que o projeto amplia não gera
desoneração de receita, apenas adia para as etapas posteriores a
tributação”, uma vez que o produto adquirido com imposto reduzido ou
isento, na etapa seguinte da comercialização, gerará crédito de ICMS
reduzido ou não gerará crédito, resultando em um valor maior a
recolher. Desse modo, o Estado recupera o imposto que foi
desonerado na operação anterior.

Consideramos que a proposição pode ser ainda aprimorada, com o
intuito de contribuir para o aperfeiçoamento da legislação tributária.
Por esse motivo, apresentamos o Substitutivo nº 1. A primeira
alteração proposta constitui uma mera adequação do texto do § 2º do
art. 6º da Lei nº 6.763, de 1975, à técnica legislativa.
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Com relação ao tratamento tributário do produtor rural, o substitutivo

propõe isenção nas operações internas destinadas a contribuinte,
simplificação da apuração do imposto nas demais operações e
transferência de crédito presumido para a cooperativa ou para o
estabelecimento industrial, em substituição ao imposto efetivamente
cobrado nas operações anteriores à saída isenta. Com essa última
medida, evita-se que o imposto relativo aos insumos tributados
utilizados pelos produtores rurais se transforme em custo para eles.
Salienta-se que a simplificação proposta preserva os efeitos das
políticas atuais de incentivo à produção de algodão. Fica assegurada
pela proposta a plena eficácia da compensação ou transferência de
créditos realizada pelos produtores rurais – pessoas físicas – até
31/10/2008, bem como compensação do saldo credor remanescente
após essa data, com débitos vindouros, mediante prévia verificação
fiscal. Em virtude do novo tratamento tributário dispensado ao
produtor rural, propõe-se a revogação dos arts. 20-A ao 20-H e dos §§
1º e 3º do art. 28 da Lei nº 6.763, de 1975.

No que tange aos dispositivos relativos ao produtor rural de leite, a
alteração é apenas pontual, tendo o objetivo de tornar claro que é
anual a quantidade de litros de leite que constitui referência para o seu
enquadramento. Em outra modificação, proveniente de proposta do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, contida no Projeto de Lei nº
1.092/2007, de sua autoria, é excluída a data-limite, que era
31/12/2008, para a fruição do benefício fiscal relativo aos tanques
isotérmicos rodoviários para transporte de leite e tanque resfriador de
leite (tanque de expansão) destinado ao armazenamento de leite.

O substitutivo prevê, ainda, no que diz respeito ao Imposto sobre a
Propriedade de Veículo Automotor - IPVA -, a aplicação da alíquota de
1% para locadoras de automóveis com frota igual ou superior a 2 mil
veículos destinados exclusivamente à locação, independentemente de
a receita com essa atividade representar 50% ou mais da receita bruta
da empresa.

Conforme o nosso entendimento já expressado no 1º turno, o
projeto, ao desonerar o setor agropecuário mineiro, confere a ele
maior competitividade e melhores condições para enfrentar a
concorrência desleal no mercado mundial, em virtude dos subsídios
concedidos ao setor primário na Comunidade Européia e nos Estados
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Unidos. Além disso, dada a importância do setor agropecuário para o
Estado, incentivos como esses geram efeitos positivos na economia
como um todo, com reflexos na arrecadação tributária e na área
social.

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

2.432/2008, no 2º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir.
SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a
legislação tributária do Estado de Minas Gerais, e a Lei nº 14.937, de
23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – A Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975 , passa a vigorar

com as seguintes alterações:
“Art. 6º – (...)
§ 2º – (...)
I – como tendo entrado e saído do estabelecimento do importador,

no Estado, a mercadoria ou o bem estrangeiros saídos da repartição
aduaneira ou fazendária com destino a estabelecimento diverso
daquele que os tiver importado, observado o disposto na subalínea
"i.1" da alínea "i" do item 1 do § 1º do art. 33;

II – saída do estabelecimento a mercadoria constante do estoque
final na data de encerramento de suas atividades;

III – saída do estabelecimento remetente a mercadoria remetida
para armazém geral ou para depósito fechado do próprio contribuinte,
neste Estado:

a) no momento da saída da mercadoria do armazém geral ou do
depósito fechado, salvo se para retornar ao estabelecimento de
origem;

b) no momento da transmissão de propriedade da mercadoria
depositada em armazém geral ou em depósito fechado;

IV – como tendo entrado e saído do estabelecimento do
arrematante, no Estado, a mercadoria ou bem estrangeiros saídos da
repartição aduaneira ou fazendária com destino a estabelecimento
diverso daquele que os tiver arrematado;

V – saída do estabelecimento autor da encomenda, dentro do
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Estado, a mercadoria que, pelo estabelecimento executor da
industrialização, for remetida diretamente a terceiro adquirente ou a
estabelecimento diferente daquele que a tiver mandado industrializar;

VI – saída do estabelecimento situado em território mineiro a
mercadoria vendida a consumidor final e remetida diretamente para o
comprador por estabelecimento do mesmo contribuinte localizado fora
do Estado;

VII – ocorrido o fato gerador no momento da saída de que trata o §
1º do art. 7º, inclusive o fato gerador relativo a prestação de serviço de
transporte, quando:

a) não se efetivar a exportação no prazo previsto em regulamento;
b) ocorrer a perda da mercadoria;
c) ocorrer a reintrodução da mercadoria no mercado interno,

ressalvada a hipótese de retorno ao estabelecimento em razão de
desfazimento do negócio, relativamente ao imposto devido pela
operação;

VIII – comercializada em território mineiro a mercadoria objeto de
operação interestadual iniciada ou em trânsito neste Estado e sujeita
ao controle interestadual de mercadorias em trânsito, quando não
ocorrido o registro de sua saída deste Estado, na forma e no prazo
estabelecidos em decreto.

(...)
Art. 12 – (...)
§ 34 – Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstos em regulamento, a reduzir para 0% (zero por
cento) a carga tributária nas operações internas promovidas por
estabelecimento industrial com tanques isotérmicos rodoviários para
transporte de leite e tanque resfriador de leite (tanque de expansão)
destinado ao armazenamento de leite.

(...)
Art. 17 – (...)
§ 1º – Ao produtor rural não inscrito no Registro Público de

Empresas Mercantis fica assegurado, nos termos e condições do
regulamento, tratamento tributário diferenciado que inclua isenção nas
operações internas destinadas a contribuinte, simplificação da
apuração do imposto nas demais operações e transferência de crédito
presumido para a cooperativa ou para o estabelecimento industrial,
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em substituição ao imposto efetivamente cobrado nas operações
anteriores à saída isenta.

§ 2º – A instituição do tratamento previsto no § 1º cessa a fruição
pelo produtor rural não inscrito no Registro Público de Empresas
Mercantis dos demais tratamentos tributários previstos na legislação
tributária estadual, ressalvado o disposto no § 6º do art. 20-I.

(...)
Art. 20-I – O produtor rural de leite, nas operações internas de saída

de até 657.000 (seiscentos e cinqüenta e sete mil) litros de leite por
ano, em estado natural, poderá optar nestas operações, ainda que
suas saídas sejam superiores a essa quantidade, pela apuração do
ICMS pelo sistema normal, ficando reduzido o imposto a recolher, por
período de apuração ou por operação, aos seguintes percentuais:

I – 5% (cinco por cento), quando a quantidade for de até 182.500
(cento e oitenta e dois mil e quinhentos) litros de leite;

II – 10% (dez por cento), quando a quantidade for superior a
182.500 (cento e oitenta e dois mil e quinhentos) litros e igual ou
inferior a 328.500 (trezentos e vinte e oito mil e quinhentos) litros de
leite;

III – 20% (vinte por cento), quando a quantidade for superior a
328.500 (trezentos e vinte e oito mil e quinhentos) litros e igual ou
inferior a 657.000 (seiscentos e cinqüenta e sete mil) litros de leite.

(...)
§ 3º – Para a apuração da quantidade anual de saída de leite em

estado natural, serão considerados todos os estabelecimentos do
produtor no Estado, e, para a fixação dos percentuais de redução
previstos no “caput” deste artigo, será considerada a quantidade anual
de saída de leite no exercício imediatamente anterior.

§ 4º – Verificado o início ou o encerramento de atividade no decorrer
do exercício, a quantidade de saída de leite será apurada
proporcionalmente aos meses de efetivo funcionamento.

§ 5º – Os abatimentos sob a forma de crédito restringir-se-ão aos
bens e serviços relacionados com a atividade de produção de leite.

§ 6º – Fica facultado ao Poder Executivo, nos termos e condições
previstos em regulamento, conceder ao produtor rural a que se refere
o “caput” deste artigo e não inscrito no Registro Público de Empresas
Mercantis crédito presumido equivalente ao débito devido na
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operação, assegurado ao produtor rural o ressarcimento previsto no §
2º do art. 20-K pelo estabelecimento industrial adquirente do leite.

§ 7º – O regulamento disciplinará o disposto neste artigo, inclusive
quando se tratar de produtor em início de atividade.

(...)
Art. 20-K – (...)
§ 1° – Quando se tratar de transferência de mercado ria para

estabelecimento pertencente ao mesmo titular localizado em outro
Estado, os benefícios mencionados neste artigo somente se aplicam
nas hipóteses autorizadas em regime especial concedido pela
Secretaria de Estado de Fazenda ou quando efetuada por centro de
distribuição, nos termos e condições do regulamento.”.

Art. 2º – Após o início da vigência do tratamento tributário
diferenciado de que trata o § 1º do art. 17 da Lei nº 6.763, de 1975,
com a redação dada por esta lei, ficam asseguradas ao produtor rural
nele enquadrado:

I – plena eficácia da compensação ou transferência de créditos
realizadas até 31 de outubro de 2008;

II – a compensação do saldo credor remanescente existente no dia
31 de dezembro de 2008, após a devida verificação fiscal, com os
débitos vindouros.

Art. 3º – O inciso III do “caput” do art. 10 da Lei n° 14.937, de 23 de
dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10 – (...)
III – 1% (um por cento) para veículos destinados a locação, de

propriedade de pessoa jurídica que preencha pelo menos um dos
seguintes requisitos:

a) exerça atividade exclusiva de locação devidamente comprovada
nos termos da legislação tributária;

b) aufira receita bruta com a atividade de locação de veículos que
represente, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) de sua receita bruta
total, mediante regime especial de tributação concedido pela
Secretaria de Estado de Fazenda, na forma, nos prazos e nas demais
condições estabelecidos em regulamento;

c) utilize no mínimo 2.000 (dois mil) veículos registrados no Estado
destinados exclusivamente a locação, mediante regime especial de
tributação concedido pela Secretaria de Estado de Fazenda, na forma,
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nos prazos e nas demais condições estabelecidos em regulamento;”.

Art. 4° – O art. 10 da Lei n° 14.937, de 2003, fica  acrescido do
seguinte § 2º, passando o seu parágrafo único a § 1º:

“Art. 10 – (...)
§ 2º – O disposto no inciso III do “caput” deste artigo aplica-se

também aos veículos destinados a locação que estiverem na posse da
pessoa jurídica nele referida em virtude de contrato formal de
arrendamento mercantil ou propriedade fiduciária.”.

Art. 5º – Ficam convalidados, relativamente ao disposto no art. 20-K
da Lei nº 6.763, de 1975, os procedimentos adotados, a partir de 28
de dezembro de 2007 até a data do início de vigência desta lei, pelo
contribuinte que atender a uma das seguintes condições:

I – obter regime especial junto à Secretaria de Estado de Fazenda,
regularmente requerido até 28 de fevereiro de 2009;

II – apresentar, até 31 de março de 2009, projeto de instalação de
centro de distribuição de seus produtos e efetivar sua
operacionalização até 30 de junho de 2009.

Parágrafo único – Ao contribuinte que atender as condições
previstas neste artigo será assegurada a manutenção do crédito
relativo às aquisições submetidas ao tratamento tributário a que se
refere o art. 20-I da Lei nº 6.763, de 1975, no período compreendido
entre a data de início de vigência desta lei e a data do efetivo
enquadramento no disposto no §1º do art. 20-K dessa lei, com a
redação dada por esta lei.

Art. 6º – Ficam revogados os seguintes dispositivos da Lei nº 6.763,
de 26 de dezembro de 1975:

I – os arts. 20-A ao 20-H;
II – os §§ 1º e 3º do art. 28.
Art. 7º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,

produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009.
Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Carlos Arantes - Elisa Costa -

Lafayette de Andrada.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.335/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.335/2008, de autoria do Deput ado Agostinho
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Patrús Filho, que declara de utilidade pública a Associação de
Moradores do Bairro Chácara das Rosas - Ambachar -, com sede no
Município de Conceição do Rio Verde, 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° 2.335/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro

Chácara das Rosas - Ambachar -, com sede no Município de
Conceição do Rio Verde.

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

Moradores do Bairro Chácara das Rosas - Ambachar -, com sede no
Município de Conceição do Rio Verde.

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°

2.760/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.760/2008, de autoria do Deput ado Délio
Malheiros, que declara de utilidade pública o Centro Social Mali Martin
- CSMM -, com sede no Município de Itamarandiba, 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° 2.760/2008
Declara de utilidade pública o Centro Social Mali Martin - CSMM -,

com sede no Município de Itamarandiba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro Social Mali

Martin - CSMM -, com sede no Município de Itamarandiba.
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°

2.762/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.762/2008, de autoria do Deput ado Eros
Biondini, que declara de utilidade pública a Associação dos
Proprietários da Ibituruna - Aspi -, 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° 2.762/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Proprietários da

Ibituruna - Aspi -, com sede no Município de Governador Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Proprietários da Ibituruna - Aspi -, com sede no Município de
Governador Valadares.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 2008.
Lafayette de Andada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Getúlio Neiva.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.764/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.764/2008, de autoria do Deput ado João Leite,
que declara de utilidade pública a entidade Jovens com uma Missão -
Jocum -, 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
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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° 2.764/2008
Declara de utilidade pública a entidade Jovens com uma Missão -

Belo Horizonte, 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 Jovens com

uma Missão - Belo Horizonte, com sede no Município de Belo
Horizonte.

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°

2.767/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.767/2008, de autoria do Deput ado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - Apae, com sede no Município de Ijaci, 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° 2.767/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Ijaci, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - Apae - de Ijaci, com sede nesse Município.
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.
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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.770/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.770/2008, de autoria do Deput ado Alberto
Pinto Coelho, que declara de utilidade pública a Associação
Desenvolvimento Comunitário Princesa Isabel da Comunidade de
Lucas, com sede no Município de Serro, foi aprovado em turno único,
na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.770/2008
Declara de utilidade pública a Associação Desenvolvimento

Comunitário Princesa Isabel da Comunidade de Lucas, com sede no
Município do Serro.

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

Desenvolvimento Comunitário Princesa Isabel da Comunidade de
Lucas, com sede no Município do Serro.

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.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 3/12/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Tiago Ulisses em que notifica o falecimento do Sr.

Solano de Barros, Prefeito Municipal de Ponto dos Volantes, ocorrido
em 2/12/2008, em Caeté. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 6 DE DEZEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/12/2008
Presidência do Deputado Carlos Mosconi e da Deputada Maria Lúcia

Mendonça
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem nº 307/2008
(encaminhando o Projeto de Lei nº 2.936/2008), do Governador do
Estado - Questões de ordem - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.937 e 2.938/2008
- Requerimentos nºs 3.104 a 3.110/2008 - Requerimento do Deputado
Carlos Mosconi - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Tiago Ulisses - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca

- André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Carlin Moura - Carlos
Mosconi - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Elisa Costa - Fábio Avelar - Getúlio
Neiva - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Lafayette de Andrada - Leonardo
Moreira - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Paulo Cesar -
Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Wander Borges - Weliton Prado - Zé
Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Carlos Mosconi) - Às 14h4min, 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
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- O Deputado Luiz Tadeu Leite, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à

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

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

“MENSAGEM Nº 307/2008*
Belo Horizonte, 3 de dezembro 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 autoriza o Poder
Executivo a promover as medidas necessárias à transformação da
CODEMIG em empresa pública e dá outras providências.

A mudança constituirá marco na modernização da estrutura
administrativa do Estado, revigorando a empresa, que já vem se
transformando numa eficiente agência de desenvolvimento, cada vez
mais envolvida com assuntos de interesse exclusivo de seu acionista
majoritário.

Por entendê-la relevante e para melhor compreensão do conteúdo
do Projeto faço anexar a Exposição de Motivos elaborada pelo
Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus Nobres Pares o expediente em anexo.

Aécio Neves, Governador do Estado.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS

Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Minas Gerais,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência anteprojeto de lei

que autoriza o Poder Executivo a promover as medidas necessárias à
transformação da Companhia de Desenvolvimento Econômico do
Estado de Minas Gerais - CODEMIG, sociedade de economia mista,
em empresa pública, que poderá adotar a forma de sociedade
limitada.

A mudança é necessária e urgente, face às novas competências que
o Governo do Estado vem atribuindo à empresa, que vem se
transformando numa eficiente agência de desenvolvimento do Estado,
cada vez mais envolvida com assuntos de interesse excluvivo de seu
acionista majoritário.



339
Como empresa pública, cujos sócios, por imposição legal, devem

ser do setor público, e como sociedade de responsabilidade limitada,
a nova CODEMIG assumirá forma de gestão mais simplificada e ágil.

O anteprojeto mantém as atuais atribuições estatutárias da empresa.
A iniciativa, transformada em lei, constituirá marco na modernização

da estrutura administrativa do Estado.
São essas as razões que ensejam o projeto.
Respeitosamente,
Raphael Guimarães Andrade, Secretário de Estado de

Desenvolvimento Econômico.
PROJETO DE LEI Nº 2.936/2008

Autoriza o Poder Executivo a promover as medidas necessárias à
transformação da CODEMIG em empresa pública e dá outras
providências.

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a promover, em
conformidade com a legislação federal, as medidas necessárias à
transformação da Companhia de Desenvolvimento Econômico do
Estado de Minas Gerais - CODEMIG - em empresa pública, que
poderá adotar a forma de sociedade limitada.

Art. 2º - Poderão ser sócias ou quotistas da empresa pública a que
se refere o art. 1º entidades da administração indireta do Estado, da
União ou de Município, desde que mantida a maioria do capital social
pelo Estado de Minas Gerais.

Art. 3º - A empresa pública a que se refere o art. 1º terá por objeto a
promoção do desenvolvimento econômico do Estado, com atribuições
especificadas em seu estatuto.

Art. 4º - Para a consecução de seus objetivos sociais, a empresa
pública a que se refere o art. 1º poderá ainda:

I - adquirir e alienar seus bens móveis e imóveis, onerá-los, oferecê-
los em locação, arrendamento, concessão, cessão ou concessão de
direito real de uso, observada a legislação pertinente;

II - incumbir-se da gestão patrimonial de bens imóveis do Estado,
em conformidade com convênios firmados em cada caso;

III - firmar contrato ou convênio de cooperação técnica e econômica;
IV - participar de empreendimento econômico em parceria com

empresas estatais ou privadas;
V - contratar parceria público-privada, observada a legislação
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pertinente; e

VI - participar em empresa privada dos setores minero-siderúrgico e
metalúrgico com a qual mantenha parceria mineral.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6º - Fica revogado o art. 2º da Lei nº 14.892, de 17 de dezembro

de 2003.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
Questões de Ordem

O Deputado Ronaldo Magalhães - Sr. Presidente, na última terça-
feira esta Casa realizou a eleição da Mesa para o biênio 2009-2010.
Quero justificar o motivo pelo qual não pude chegar a tempo para a
votação. Saí cedo de Itabira para chegar aqui a tempo de votar.
Houve, como sempre, um acidente na BR-381, o tempo estava
contado, e quando cheguei a reunião já havia sido encerrada. Quero
ainda declarar meu apoio à nova Mesa eleita e desejar a todos um
sucesso muito grande. Esta Casa está muito bem liderada pelo nosso
Presidente, que, com certeza, continuará esse grande trabalho para
os próximos anos, deixando a sua marca aqui com todo o grupo eleito.
A Assembléia Legislativa de Minas é um exemplo para todo o Brasil e
continuará sendo. Não poderia deixar de dar essa justificativa e torcer
pelo grande trabalho que certamente realizarão. Muito obrigado.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, sabemos que a reunião
desta tarde será interrompida para uma justa homenagem do CDL
Jovem pelos seus 20 anos de fundação. Prometo, Sr. Presidente, que
serei breve. Gostaria apenas de registrar que hoje pela manhã
estivemos representando a Assembléia numa solenidade promovida
pelos Correios, dirigidos hoje pelo competente Diretor Dr. Fernando
Miranda. Tivemos a oportunidade de verificar o prestígio da instituição,
em virtude da presença de inúmeras autoridades e lideranças. Na
ocasião, foram assinados importantes convênios, que gostaria de
citar. O primeiro convênio foi firmado entre os Correios e a Copasa
com o objetivo de emitir as contas em braile, o que facilitará ao
portador de deficiência visual um perfeito entendimento das suas
contas. É interessante salientar que esse convênio foi uma iniciativa
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pioneira dos Correios aqui de Minas Gerais. Esse tipo de convênio foi
o primeiro a ser celebrado no Brasil. Eu, como funcionário da Copasa
e admirador dos Correios, fiquei duplamente satisfeito com essa
iniciativa. Acredito que ela será um bom exemplo para as demais
agências dos Correios do nosso país. O segundo foi um convênio
importante firmado com a Prefeitura de Belo Horizonte, intitulado
Jovem Esperança, para incentivar o esporte nas unidades do Correio.
A terceira foi uma iniciativa: a comemoração de um ano da coleta
seletiva feita em parceria com Amare, aliás, todas as coletas são
destinadas àquela instituição, visando incentivar instituições dessa
natureza. Outra iniciativa foi colocar em todas as agências do correio
a coleta de pilhas e baterias. Sabemos que hoje isso é um grande
problema, as pessoas, às vezes, não sabem onde depositar as pilhas
usadas e baterias, e o Correio, por meio das suas agências, estão
com recipiente apropriado para tal coleta. A última iniciativa do Correio
foi tomada por meio de um instrumento interno da instituição aqui em
Minas Gerais, determinando que todos os veículos daquela instituição
usassem o etanol. Todos sabemos hoje que o etanol, com certeza,
será o combustível do futuro por causar menos dano ao meio
ambiente. Portanto, por essa razão, cumprimentamos, de público, o
Correio, toda a sua diretoria, os funcionários, por meio do Diretor Dr.
Fernando Miranda. Gostaria de dizer que os convênio assinados hoje,
na realidade, mostram a importância e a necessidade de as empresas
investirem nesse tema social, a que chamamos de responsabilidade
social. Esses são bons exemplos que devem ser seguidos pelas
demais empresas, não só públicas, mas também privadas. Por essa
razão, fazemos essa divulgação e, repito, cumprimentando aqui
formalmente os Correios. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, quero apenas agradecer
à Mesa e ao Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, e sobretudo
ao Deputado Zé Maia, Presidente da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, por terem honrado o compromisso de
colocar na pauta de hoje, o que aguardávamos ansiosamente, o
Projeto de Lei Complementar nº 637/2007, que se refere ao ICMS
Solidário. Sabemos que haverá interrupção da reunião para a
homenagem ao CDL Jovem. No entanto, quero ressaltar para os 734
Prefeitos de Minas Gerais que, na próxima terça-feira, entraremos em
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discussão e votação do projeto de lei do ICMS Solidário, para que
agilizem o contato com os seus Deputados majoritários para que
estejam em Plenário, ajudando-nos a votá-lo rapidamente, pois temos
de votá-lo em dois turnos ainda este ano, para que entre em vigor.
Agradeço a V. Exa. a oportunidade e a todos os Deputados que
compõem o grupo parlamentar e, sobretudo, ao Deputado Dinis
Pinheiro, a compreensão desta Casa de não deixar passar mais um
ano. Já íamos completar 7 anos sem votar o Projeto de Lei ICMS
Solidário. Então, vamos votá-lo. Por isso, peço, encarecidamente, aos
Prefeitos que agilizem o contato com seus Deputados para estarem
aqui na terça-feira. Muito obrigado, Sr. Presidente.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI Nº 2.937/2008

Declara de utilidade pública a Sociedade Recreativa Marlúcio
Pereira - Rancho das Flores, com sede no Município de Sabará.

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

Marlúcio Pereira - Rancho das Flores, com sede no Município de
Sabará.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2008.
Wander Borges
Justificação: O Carnaval é a maior festa popular do Brasil, reunindo

milhares de pessoas que extravasam alegria durante três dias.
Essa festividade possui características diversificadas em vários

pontos do país, destacando-se as escolas de samba do Rio de
Janeiro, o frevo do Recife e as bandas de axé da Bahia.

Em Minas Gerais, algumas cidades ainda resistem à invasão da
música baiana e preservam antigas tradições, como Ouro Preto, onde
os blocos criados pelas repúblicas desfilam pelas ladeiras da cidade
patrimônio da humanidade, e em Pompéu, onde cavaleiros vestem
suas fantasias e saem às ruas.

A histórica cidade de Sabará é famosa por realizar um dos melhores
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carnavais do Estado, tendo como principal atração o desfile das
escolas de samba, realizado sempre nas noites de domingo e terça-
feira.

Em 8/4/83, a Sociedade Recreativa Marlúcio Pereira - Rancho das
Flores foi legalmente constituída, configurando uma pessoa jurídica de
direito privado, sem fins lucrativos, de caráter assistencial, educativo e
cultural.

A entidade em comento apresenta como finalidades estatutárias
difundir a prática da recreação física, promover atividades culturais e
assistenciais de caráter comunitário, participar e colaborar no
engrandecimento do Carnaval de rua de Sabará e integrar todos os
segmentos da sociedade sabarense. Além disso, colabora com as
autoridades em campanhas de interesse público.

Como visto, a cultura popular brasileira se traduz na mais legítima
expressão de seu povo, interferindo fundamentalmente na construção
da identidade nacional, motivo pelo qual, necessário se faz o
reconhecimento público das ações de valorização e preservação
cultural desenvolvidas pela entidade.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta
Casa para o reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela
entidade.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.938/2008
Declara de utilidade pública o Mineiro Futebol Clube, com sede no

Município de Santos Dumont.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Mineiro Futebol Clube,

com sede no Município de Santos Dumont.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 4 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada
Justificação: O Mineiro Futebol Clube é uma sociedade civil, sem

fins lucrativos, fundada em 1925 na cidade de Palmyra, atualmente
Santos Dumont. A referida entidade tem como finalidade primordial o
desenvolvimento da educação desportiva em todas as suas
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modalidades, e encontra-se devidamente registrado no Cartório de
Registro de Títulos e Documentos da Comarca de Santos Dumont,
sob o nº 29 do livro A-02, às fls 27 a 33 v. Conforme consta no
atestado do Juiz de Direito da Comarca, sua diretoria nada recebe
pelo exercício de suas funções.

Assim sendo, solicito dos nobres pares a aprovação deste projeto de
lei.

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

REQUERIMENTOS
Nº 3.104/2008, do Deputado Carlin Moura, em que pleiteia sejam

solicitadas ao Secretário de Esportes e ao Secretário Adjunto de
Esportes providências para que seja incorporado ao Programa
Campos de Luz o campo de futebol da Associação Esportiva Nova
Esperança, no Município de Contagem. (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.105/2008, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Paulo Roberto Sifuentes
Costa, Desembargador, por sua posse no cargo de Coordenador do
Colégio de Presidentes e Corregedores dos Tribunais Regionais do
Trabalho. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.106/2008, do Deputado Vanderlei Miranda, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Marcelo Coutinho
Amarante, Gerente de Proteção da Fauna Aquática e Pesca - GFAPE
-, do IEF, pelos serviços prestados no combate à pesca ilegal no Rio
São Francisco, no Pontal do Abaeté, na região de Três Marias. (- À
Comissão de Meio Ambiente.)

Nº 3.107/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Extrema e o escritor André Ribeiro pelo lançamento do livro "A História
de Extrema, o Portal de Minas". (- À Comissão de Cultura.)

Nº 3.108/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas à Secretaria de Saúde de Belo Horizonte
providências para o acompanhamento permanente da população do
Bairro Camargos, tendo em vista a incineração de resíduos
hospitalares e industriais pela empresa Serquip, instalada nesse
bairro. (- À Comissão de Saúde.)
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Nº 3.109/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia

sejam solicitadas ao Procurador-Geral de Justiça providências para o
prosseguimento dos procedimentos cíveis e criminais de apuração
dos danos ambientais causados pela emissão de poluentes provocada
pela incineração de lixo hospitalar e industrial pela empresa Serquip,
sediada no Bairro Camargos, nesta Capital. (- À Comissão de Meio
Ambiente.)

Nº 3.110/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
seja reiterado junto ao Juiz da 1ª Vara Cível de Ribeirão das Neves
pedido de providências para a agilização do procedimento judicial
relativo aos problemas de moradia da comunidade do Bairro Jardim
Colonial. (- À Comissão do Trabalho.)

REQUERIMENTO*
Do Deputado Carlos Mosconi em que solicita seja denominado

Espaço Democrático José Aparecido de Oliveira o “hall” da Tribuna
Popular desta Casa, localizado no andar térreo do Palácio da
Inconfidência. (- À Mesa da Assembléia.)

* - Fica sem efeito a publicação deste requerimento verificada na
edição de 5/12/2008, na pág. 61, col. 3.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 1º do art. 22 do

Regimento Interno, interrompe os trabalhos ordinários para
homenagear o Centro de Desenvolvimento Lojista Jovem - CDL
Jovem - pelos 20 anos de sua fundação.

- A ata dessa solenidade será publicada em outra edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

A Sra. Presidente (Deputada Maria Lúcia Mendonça) - Estão
reabertos os nossos trabalhos ordinários.

Encerramento
A Sra. 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 81ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/12/2008
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Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discursos dos
Deputados Gilberto Abramo e Antônio Júlio; aprovação - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 2ª Fase: Questões de ordem; discurso do Deputado
Getúlio Neiva; questão de ordem; discurso do Deputado Fábio Avelar;
questão de ordem; discursos dos Deputados Zé Maia e Arlen
Santiago; questões de ordem - Inexistência de quórum para a
continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende -
André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Deiró
Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz
- Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa -
Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - 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 Cesar - Paulo
Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso -
Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz
- Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi -
Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé
Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h8min, 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, a Sra. 2ª-
Secretária, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
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Ata

- A Deputada Cecília Ferramenta, 2ª-Secretária “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 - Ouvi atentamente a leitura da ata
feita pela Secretária Cecília Ferramenta e um momento chamou-me
atenção. Com base nesse questionamento, faço uma questão de
ordem. Enquanto vários requerimentos de parlamentares foram
aprovados neste Plenário, até hoje o requerimento que apresentei há
três semanas solicitando que o projeto que institui a agência
tramitasse na Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais ainda
não foi lido em Plenário. Estamos aguardando, não se trata de uma
decisão apenas minha, mas da bancada. Portanto, discutindo a ata e
levantando também uma questão de ordem, solicito que V. Exa. nos
dê uma posição, se esse requerimento entrará na pauta da próxima
reunião, seja extraordinária, seja ordinária, ou alguém continuará
sentado ou com o pé em cima dele.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, estava ouvindo
atentamente a leitura da ata e foi citado um protocolo ou projeto que
eu teria apresentado na reunião de hoje pela manhã. Gostaria que V.
Exa. solicitasse à nobre Secretária que relesse a parte em que meu
nome é citado.

A Sra. Secretária - (- Lê o trecho solicitado.)
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, se houver oportunidade,

quero que V. Exa. providencie a leitura do projeto de lei que
apresentamos e que está na ata. Como está muito sucinto, temos
dificuldade de raciocinar. Se for possível, quero que seja feita a leitura
do projeto apresentado.

O Sr. Presidente - Deputado Antônio Júlio, a Presidência informa a
V. Exa. que seu projeto será publicado na íntegra, na ata minuciosa.

O Deputado Antônio Júlio - Entendo, Sr. Presidente, mas seria
importante, para aprovarmos a ata, que tivéssemos conhecimento
acerca do projeto, porque o Deputado Rêmolo Aloise está
questionando-me sobre o tipo de projeto que apresentei. Eu gostaria
que fosse lido pelo menos o seu cabeçalho.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao colega que aguarde e
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determina que seja buscado o processo do Projeto de Lei nº
2.928/2008. Enquanto isso vamos dar prosseguimento à reunião.

O Deputado Antônio Júlio - Mas há um questionamento dos
Deputados Sebastião Costa e Rêmolo Aloise sobre que tipo de projeto
é esse, e realmente estou em dificuldade para responder-lhes. Se V.
Exa. pudesse auxiliar-me, teríamos mais tranqüilidade na votação da
ata, porque, dependendo da matéria que está sendo inserida,
gostaríamos até que houvesse uma retificação da ata, retirando a
nossa proposta. Sr. Presidente, solicito a V. Exa. a suspensão da
reunião até chegar a informação. Não seria o mais lógico?

O Sr. Presidente - Solicito a compreensão do Deputado Antônio
Júlio no tocante ao prosseguimento da reunião. Esgotado o prazo
destinado à leitura e à aprovação da ata e não havendo retificação a
ser feita, dou-a 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.

Questões de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, concordo com a

continuação dos trabalhos, mas gostaria que V. Exa. nos mostrasse o
projeto depois e que fosse citada na ata de amanhã essa nossa
questão. E vamos aprovar a ata.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Sra. Secretária, para proceder à
leitura, também sucinta, da matéria, para lembrá-lo do projeto de sua
autoria citado na ata.

A Sra. Secretária - (- Lê:) “Projeto de Lei nº 2.928/2008. Declara de
utilidade pública a Sociedade Amor à Vida Só Vida, com sede no
Município de Pará de Minas. A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta: Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a
Sociedade Amor à Vida Só Vida, com sede no Município de Pará de
Minas. Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”

O Deputado Adalclever Lopes - Estava aguardando para discutir a
ata, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Adalclever
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Lopes que o prazo de 15 minutos destinado à leitura e à aprovação da
ata já se esgotou.

O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, em todos os lugares,
a ata é o retrato fiel do que aconteceu. Se terminou o prazo e não foi
discutido o que um parlamentar pediu, acredito que V. Exa. atropelou
o Regimento. Quero que fique registrada a forma não democrática
com que foi tratada essa questão da primeira parte da reunião. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência respeita a interpretação de V. Exa.,
mas está cumprindo o Regimento Interno.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, esta questão de ordem,
além de relevante, coloca toda a Assembléia em uma situação muito
ruim. No ano passado, a Mesa da Assembléia publicou uma
resolução, nomeando um grupo de parlamentares para monitorar e
acompanhar a tramitação do Projeto de Lei nº 3.637, do ICMS
Solidário. Intempestivamente, uma sessão extraordinária da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária iniciou-se sem a
nomeação de relator para o projeto, mas o relatório estava pronto. Ele
foi entregue ao Deputado Lafayette de Andrada, no início da sessão,
sem que ele o conhecesse. Ele deveria lê-lo e aprová-lo por meio da
Emenda nº 5. É uma irregularidade flagrante, Sr. Presidente. Isso não
poderia ter acontecido. É um jogo de tapete no intuito de sepultar o
projeto do ICMS Solidário. O Deputado Lafayette de Andrada não tem
culpa nenhuma. Chegando à sessão, recebeu a delegação para ser
relator de um relatório que não conhecia. É uma questão de ordem
relevante, pois está em jogo a honra da Mesa, praticamente reeleita
hoje pela manhã. Um ato da Mesa criou um grupo parlamentar, que
não foi ouvido sequer por aquele que foi nomeado coordenador, no
caso fui eu, sobre as emendas e os substitutivos apresentados em
Plenário. E o relatório aparece prontinho. Queriam que engolíssemos
um relatório prontinho na Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária. Inteligente que é o Deputado Lafayette de Andrada,
habilmente, pediu o tempo que poderia pedir. Ele será lido na sessão
de amanhã. Mas o que entendo, Sr. Presidente, é que se está
perpetrando uma irregularidade contra o interesse da maioria dos
Deputados. Foi composto um grupo parlamentar para isso. Nem a
Presidente da frente parlamentar sabia da existência do relatório.
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Ninguém conhecia o relatório. Ele foi feito pelo técnico e entregue ao
Deputado, como se fosse um relatório consensual do grupo
parlamentar designado para acompanhar o projeto do ICMS Solidário.
Não posso aceitar essa irregularidade, sob pena de solicitar ao Sr.
Presidente e a toda a Mesa que se reúnam e desfaçam o ato feito em
dezembro de 2007, ou que, pelo menos, tirem meu nome. Os demais
Deputados poderão continuar tentando participar dessa farsa. Eu não,
Sr. Presidente; não jogarei meu nome, não só de parlamentar como
também de político há mais de 20 anos, desse jeito. Não deixarei meu
nome ser jogado dessa forma. Entendo, Sr. Presidente, que 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 não podem compactuar com
uma jogada regimental desse tipo, para destruir um projeto que está
sendo discutido há seis anos nesta Casa. Não será desta vez que
passarão por cima de um parlamentar que tem sua vida dedicada ao
povo de nossa terra. Perdoe-me, Sr. Presidente, pela interpelação à
Mesa. Estou interpelando a Mesa; o ato da Mesa não teve qualquer
valor, hoje, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Não se ouviu um Deputado sequer que não fosse do interesse da
região do Triângulo. Ninguém foi ouvido. O Deputado Fábio Avelar
não foi ouvido. Ninguém foi ouvido a respeito desse relatório, que foi
colocado para ser lido e votado. Isso, Sr. Presidente, é uma
aberração. Nós, antes da reunião da semana passada, advertimos até
mesmo o Presidente da Assembléia, Deputado Alberto Pinto Coelho,
de que havia uma trama urdida com o objetivo de sepultar o projeto de
lei. A buzina pode tocar. Só vou calar-me na hora em que desligarem
o meu microfone. Pode tocar. Na verdade, Sr. Presidente, está-se
passando por cima da maioria dos Deputados que querem votar o
ICMS Solidário. Aguardam essa votação 734 Municípios. Há um
compromisso do grupo parlamentar de votar, há um compromisso por
parte do Presidente, há um compromisso por parte do Governador de
não vetar, há um compromisso firmado com a população de Minas
Gerais, principalmente com os Municípios mais pobres de Minas. Esse
compromisso, Sr. Presidente, não passará por cima de mim.
Trabalharei esse assunto de forma diferenciada. Trabalharei neste fim
de ano, fazendo obstrução sistemática nesta Casa, se não houver
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correção do comportamento, como foi determinado pelo ato da Mesa.
A Mesa fez um ato que tem de ser respeitado por todos os Deputados.
Não será a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária que
passará por cima de um ato da Casa, ou a Mesa não terá
respeitabilidade para começar um novo mandato. A Mesa deve tomar
as providências para desfazer o ato e mandar que seja realizada a
reunião da forma normal, ouvindo o grupo parlamentar que
acompanhará o projeto. Não vamos nos submeter à decisão de um
Deputado, de dois Deputados que são contra o projeto. Vamos discutir
o assunto, que queremos venha para o Plenário, para que 734
Prefeitos de Minas Gerais conheçam quem é a favor e quem é contra
o ICMS Solidário. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Getúlio Neiva
que levará suas considerações à Mesa de Assembléia.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, na verdade, são
duas questões de ordem. Recentemente, neste Plenário, tentei
recorrer de uma decisão do Presidente em exercício, nosso colega de
Bancada, Deputado José Henrique, quando ele deu por aprovada uma
ata que eu julgava não merecer aprovação, tendo em vista não ter
sido exaurida sua discussão com a compreensão universalizada pelo
coletivo dos Deputados. Em razão disso, a primeira questão de ordem
que formulo é se, no entendimento de V. Exa., é aceitável que eu
possa recorrer da decisão de V. Exa. quando deu por aprovada a ata.
Essa é a primeira questão de ordem que formulo. A segunda questão,
Sr. Presidente, é se todos os atos praticados por V. Exa. no correr
desta reunião são inválidos, tendo em vista que o painel eletrônico
aponta que V. Exa. está ausente nesta reunião. Deixo essas duas
questões de ordem para V. Exa. responder.

O Sr. Presidente - Respondendo à primeira questão de ordem, a
Presidência informa a V. Exa. que não há previsão regimental de
recurso contra a aprovação da ata. Quanto à presença, não tenho
resposta, pois V. Exa. é inteligente e deve saber que estou presente.
Se V. Exa. está enxergando o painel e não está me enxergando, é
porque está com uma diplopia.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, preocupava-me se o
Deputado Sávio Souza Cruz estava ficando cego, mas acho que ele
olhava apenas o painel. A questão de ordem é sobre esse fato que o
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Deputado Getúlio Neiva trouxe hoje. No meu entendimento, isso é
grave. Como foi muito bem falado pelo Deputado, esse assunto vem
sendo debatido nesta Casa por um grupo de parlamentares que
procura uma solução de consenso. Sobre os casos que não tivemos
oportunidade de aprofundar ou em que não houve consenso, no
próprio grupo fizemos um acordo de que esses assuntos seriam
apresentados em Plenário, para que tivéssemos tempo de agilizar a
tramitação desse projeto. Tivemos informações de que esse projeto
recebeu mais de 20 emendas e alguns substitutivos. Da mesma
maneira causou uma estranheza muito grande, em razão da
complexidade desse projeto, com 20 emendas e vários substitutivos,
que ele tenha sido apresentado numa reunião ordinária sem nem
sequer tomar-se o cuidado de convidar os Deputados que nele
trabalharam durante tanto tempo. Não podemos aceitar isso. Esse
projeto, como V. Exa. sabe, foi precedido de várias reuniões em todo
o Estado. Foi criada, nesta Casa, uma frente parlamentar, que contou
com um número expressivo de Deputados, tendo à frente a nossa
Líder, Deputada Ana Maria Resende, que também não teve
informações e não foi sequer convidada para esse encontro.
Estranhamos essa posição; já tivemos oportunidade de conversar com
vários membros desta comissão, que foi criada por uma decisão da
Mesa, e essas pessoas não foram sequer comunicadas. Entendemos
que a situação é grave e estamos ao lado do Deputado Getúlio Neiva,
reconhecendo esse trabalho que vem sendo coordenado por ele
durante todo esse processo e que contou com a compreensão de
todos nós, tendo sido adiada essa votação com a promessa de que o
projeto seria votado ainda neste ano, antes do encerramento das
atividades. Fica registrada a nossa preocupação de enxergar, nesse
procedimento, uma manobra para retardar ou até mesmo impedir a
apreciação desse projeto por todos nós, parlamentares. Isso nos leva
a acreditar nessa estratégia, porque sabemos que a grande maioria
dos Deputados é favorável à aprovação desse projeto. Deixo a nossa
manifestação de repúdio pela maneira como esse assunto foi tratado,
embora seja um dos mais importantes neste Parlamento, contando
com a participação de praticamente todos os Prefeitos, de todas as
Câmaras de Vereadores e de todas as lideranças em audiências
públicas planejadas, programadas e patrocinadas por esta Casa. No
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nosso entendimento, o que aconteceu hoje foi um desrespeito a todos
os Deputados, a todos os Prefeitos, a todos os Vereadores, enfim, a
todas as lideranças que, durante todos esses meses, participaram,
com toda a dedicação e disposição, procurando encontrar um
consenso e uma solução que atendesse ao anseio de todos. Nós,
Deputados, sabemos das dificuldades e das diferenças que existem
em nosso Estado, por isso procuramos encontrar uma solução que
atenda a todos. Registro nossa solidariedade ao Deputado Getúlio
Neiva, que sempre conduziu, e muito bem, todo o processo desta
Casa. Muito obrigado

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, com referência
às observações feitas pelos Deputados Getúlio Neiva e Fábio Avelar,
faço um esclarecimento, porque me parece estar havendo um grande
equívoco. O projeto do ICMS Solidário é fruto do aperfeiçoamento de
uma ampla comissão suprapartidária, que, depois de ouvir os
Municípios, de discutir e de debater os prós e os contras, conseguiu
chegar muito próximo a um ponto de equilíbrio, ao consenso geral.
Esse consenso geral foi levado à Comissão de Fiscalização
Financeira, e tive a honra de ter sido designado para fazer o relatório
do projeto, em 1º turno. Fizemos o relatório. Nosso parecer foi votado
na Comissão de Finanças e em Plenário, e foi fruto desse consenso e
desse debate. Quando o projeto chegou ao Plenário para a primeira
discussão, na semana passada, há 10 dias, foi colocado em
discussão e recebeu várias emendas de vários parlamentares que não
compareceram e não participaram do grupo de discussão. Recebidas
essas emendas regimentalmente, o projeto voltou para a Comissão de
Fiscalização Financeira, na semana passada. É nesse ponto que
quero esclarecer um mal-entendido que está havendo. Hoje, à tarde,
houve uma reunião extraordinária na Comissão de Fiscalização
Financeira, na qual foi apresentada a minuta de um parecer, a
proposta de um parecer sobre essas emendas que chegaram, essa
chuva de emendas que aconteceu no Plenário. Esse parecer não foi
lido. O Presidente da Comissão designou-me novamente relator do
projeto, agora, após as emendas. Essa minuta do parecer que não foi
lida, segundo levantamento feito pelo Deputado Getúlio Neiva,
desmontaria todo o consenso promovido depois de exaustivas
reuniões. O Presidente da reunião designou-me hoje, à tarde, para ser
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o relator. Portanto o relatório não foi lido, e não há nada a fazer,
porque o relatório não foi apresentado. Na condição de relator, não li
parecer nenhum. Faremos novas reuniões. Chegaremos a um
consenso após essas emendas apresentadas em Plenário, e então
elaborarei o parecer. Se Deus quiser, que seja a contento e que
traduza o consenso dos Deputados. É preciso esclarecer que, pelo
menos nesse primeiro momento, não há que se tomar nenhuma
providência pela Mesa, pelo Regimento, nem qualquer formalidade,
porque o parecer não foi lido. Quis apenas trazer esse esclarecimento.
O que houve, sim, foi a confecção de uma minuta, de um parecer, que
o Deputado Getúlio Neiva imediatamente percebeu que fugia
completamente ao consenso formado inicialmente. Mas esse parecer
não foi lido, então não existe de verdade. Por isso, agora, vamos nos
debruçar, vamos nos reunir. A Comissão novamente se reunirá para
tomar partido, inclusive, sobre as emendas que foram apresentadas
em Plenário. Só, aí, na condição de relator, apresentarei parecer e
estarei à disposição para quem quiser fazer qualquer tipo de queixa. O
fato é que aquele texto visto hoje, na Comissão, não foi apresentado:
era apenas uma minuta apresentada pela Consultoria, e somente isso.
Era importante que esse esclarecimento fosse feito.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, quero juntar-me ao
Deputado Getúlio Neiva nessa luta em defesa da votação da Lei do
ICMS Solidário, mas também quero dizer que concordo com ele. Não
podemos aceitar, de maneira nenhuma, esse tipo de jogada da Casa:
redistribuir, reduzir a discussão de um projeto que tramita nesta Casa
há mais de nove anos; projeto sobre o qual, meses atrás, chegou-se a
um acordo que já não beneficia quase ninguém, porque distribui
apenas 9 milhões; que não tira nada de ninguém. Só em crescimento
para o ano que vem, Betim arrecadará mais que Belo Horizonte. O
aumento da receita do ICMS de Betim para o próximo ano é maior que
toda a arrecadação de Montes Claros, cujo tamanho é o mesmo de
Betim. É inadmissível, Sr. Presidente, que apenas uma cidade da
Região Metropolitana arrecade mais ICMS que quatro regiões do
Estado juntas - Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Noroeste -, o
que representa geograficamente a metade de Minas. A distribuição de
ICMS no Estado é uma vergonha. Que fique registrado aqui que no
Norte de Minas também há mineiros; que no Vale do Jequitinhonha
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também há gente de Minas; que no Vale do Mucuri também há
mineiros. Mineiros não há só em Betim; não há só em Contagem; não
há só no Vale do Aço. Portanto, é uma questão de justiça, de coragem
desta Casa. E aqui faço um chamamento aos colegas, aos mais de 62
Deputados que subscrevem essa emenda. Vamos agora fazer um
movimento. Quero juntar-me ao Getúlio Neiva para nem aceitarmos
mais o acordo de 9 milhões. Agora vamos querer voltar aos 69
milhões que seriam redistribuídos. Isso, sim, seria justiça com as
regiões mais pobres de Minas Gerais. É um absurdo. Não podemos
aceitar, Sr. Presidente, esse argumento de que em Betim existem
fábricas, de que lá se produzem veículos. Ou seja, lá se gera emprego
e fica renda. Mas quem compra carro é quem mora em Montes
Claros, em Manga, em Januária, em Teófilo Otôni. Portanto, essa
renda deve ser distribuída para todos os mineiros. Estamos mexendo
aqui em apenas 4%. Eles ainda ficarão com 95%. Cadê a justiça? Fica
aqui o chamamento aos colegas e a esta Casa. Espero que a Mesa
Diretora tome as providências, porque não vamos aceitar mais essa
situação. Caso contrário, não se vota mais nada aqui neste ano.
Também vou juntar-me ao Deputado Getúlio Neiva na obstrução.

O Deputado Arlen Santiago - Parabéns, Deputado Doutor Viana.
Primeiramente gostaria, se fosse o caso, que o senhor digitasse a sua
senha para que não haja mais dúvida da sua presença. O Sávio
levantou essa dúvida. Quero dizer o seguinte: hoje elegemos a Mesa,
e o senhor recebeu uma votação muito boa. O Alberto recebeu 74
votos, porque vocês, da Mesa, com o nosso apoio, têm conseguido
engrandecer o Parlamento mineiro. O Parlamento mineiro esteve
muito apequenado. Lembro, por exemplo, que, no final da gestão do
Presidente Anderson Adauto, o Parlamento mineiro estava
apequenado. Vimos aqui o irmão do Lafayette de Andrada, o então
Deputado Toninho Andrada, rasgar o Regimento e jogá-lo para o ar,
porque naquele momento o Presidente desrespeitava a Casa como
um todo. Chegava e dizia: “O Estado quebrará, se não votarem essa
taxa a mais.” Os atoleimados aqui votavam, pois acreditavam que o
Estado quebraria e não se pagaria o funcionalismo. Votávamos a taxa
e, depois, o Governador Itamar vetava a taxa, vendida para nós, à
época, como uma questão que salvaria o Estado. Então, isso era o
que acontecia. Peço desculpas aos Oficias de Justiça, que estão aqui



356
para verem os Deputados votando, e quero explicar a vocês que não
estamos votando porque estamos vendo aqui a política brasileira e
mineira do passado que era a de passar a pena num bocado, e deixar
que uns resolvessem a vida deles, e que outros se “estrumbicassem”
para lá. Muitos que vêem a sua região extremamente rica querem ficar
bem com ela em troca da miséria do Norte de Minas e do Vale do
Jequitinhonha. Felizmente, o Governador Aécio Neves está
trabalhando para mudar essa realidade. Sabemos que o projeto de
vocês é importante e precisamos votá-lo. Assim como sabemos,
também, que chegou a esta Casa a Mensagem nº 233, do Governador
Aécio Neves. Depois que houve uma greve dos professores da
Unimontes, conseguimos achar recurso no Estado, o Governador
achou, mandou a Renata Vilhena preparar o projeto, chamou o
pessoal da Unimontes, o Reitor, o Prof. Mércio, a Profa. Maria da
Silveira, e chegaram a um acordo. Isso foi enviado para a Secretaria
de Governo e está aqui para votarmos. Se for aprovado até quarta-
feira, esse aumento, que é retroativo, ainda poderá entrar no
contracheque de dezembro dessas pessoas que fazem o
desenvolvimento de uma parte grande do nosso Estado. Refiro-me
aos professores da Unimontes. Mas, Doutor Viana, esta Mesa, que
engrandece o Parlamento aqui, não pode ficar vendo se cola aquilo
que os técnicos falaram, mas que é contra a grande maioria dos
mineiros. Se colasse, seria votado. Não colou, porque houve pessoas
para brigar, o Getúlio para discutir essa questão. Mas sabemos que
existe a esperteza, que tem de acabar. Vamos discutir aqui
claramente, e não na calada, enfiando um requerimento, tentando
mudar o que o povo mineiro está esperando. Não é isso que
esperamos dos nossos colegas. Tenho certeza de que a Mesa,
presidida por Alberto Pinto Coelho, Doutor Viana, Dinis Pinheiro, não
deixará que isso aconteça aqui. Vimos que, na hora que houve a
revolta aqui, não votaram mais o requerimento, pararam-no. Chega de
esperteza. Este país vive desse mecanismo desde que os
portugueses chegaram aqui e tomaram as terras dos índios, levando o
nosso pau-brasil. Temos de parar com a esperteza do “jeitinho”, de
querer colocar as coisas por baixo dos panos, usar a “rolha”. Vamos
discutir aqui nesta Assembléia à luz da transparência. Aliás, ela até
faltou à tarde, às 14 horas. A TV Assembléia está aí levando esse
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debate para todos os cantos de Minas Gerais. Vamos ver aqui,
legitimamente, os Deputados Zé Maia, Luiz Humberto Carneiro,
Lafayette de Andrada defenderem o seu povo, as suas bases
eleitorais. Agora, Sr. Presidente, temos a chance de voltar a ter um
mineiro no Planalto. O governo de Aécio Neves faz com que Minas se
credencie de novo a ir para o Palácio do Planalto. Temos de seguir o
exemplo dele que quer, tem fé e faz diferença para essas regiões.
Assim, confiamos nesta Mesa para que a esperteza, o “debaixo do
pano”, o bastidor não passe na frente deste Plenário. Muito obrigado.

O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, estava no gabinete ouvindo o
pronunciamento dos nobres colegas aqui, com espanto, diria.
Primeiro, o Deputado Getúlio Neiva, a quem vou me referir mais tarde,
dizia dos fatos ocorridos na tarde de hoje. Ouvi o “gentleman”
Deputado Fábio Avelar, por quem temos enorme respeito, falar de
assunto de que, certamente, não tem completo conhecimento. Caso
tivesse, não diria o que disse, porque, afinal, é um parlamentar
extremamente brilhante nesta Casa. Ouvi o experiente Deputado
Arlen Santiago dizer de esperteza e outras coisas mais. O Deputado
Arlen Santiago sabe exatamente que isso não ocorreu, porque ele não
participou de nenhuma das ações a que se referiu. Ouvi também o
Deputado Lafayette de Andrada, que, aí sim, falou exatamente o que
aconteceu hoje. Por decisão da Mesa Diretora, foi formada uma
comissão nesta Casa para discutir o projeto. E é o que estamos
fazendo. Mas, para espanto nosso, Deputado Getúlio Neiva, que está
ajudando esse projeto que une Minas Gerais e por quem temos
enorme respeito, V. Exa. foi convidado hoje, pessoalmente, para
participar da reunião de hoje. Se eu quisesse lhe passar uma rasteira,
dar-lhe um golpe, eu não o teria chamado para a reunião. Aliás, V.
Exa. pediu vista do projeto sem ser membro da Comissão, e eu lhe
concedi vista para discutir o assunto. Colegas parlamentares, tenho
uma trajetória de vida, sobretudo nesta Casa, pelo que podem me
acusar de tudo, menos de esperto e desonesto. Isso não posso
admitir. Dos 100% que estamos discutindo na distribuição do ICMS, o
que houve aqui foram emendas de 3 ou 4 parlamentares, de 0,1%
cada um. O Deputado João Leite, eminente defensor do esporte,
apresentou a mais humilde emenda que esta Casa já viu: para que,
nessa discussão, 0,1% dos 100% do ICMS seja repassado ao
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esporte. Isso não faz muita diferença. É apenas um gesto importante.
A Deputada Gláucia Brandão fez uma humilde emenda de 0,1% de
repasse para os Municípios que sediam penitenciárias, pois nenhum
Município do Estado recebe de bom grado as penitenciárias. Seria um
prêmio para aqueles que aceitassem receber 0,1% de repasse. E um
Deputado, de quem não me recordo o nome, apresentou uma emenda
de 0,1% para o incentivo ao turismo.

O Deputado Ronaldo Magalhães - Foi o Deputado Fábio Avelar.
O Deputado Zé Maia - Mas aí, Dr. Ronaldo, fica incompreensível o

Deputado Fábio Avelar dizer aqui contra sua própria emenda. Bem,
mas qual é a rasteira nisso? O que representa isso nos 100% da
distribuição do ICMS? Esses nobres parlamentares apresentaram as
emendas, e achamos por bem colocá-las em discussão. Nos
corredores da Assembléia, eu disse ao Deputado Getúlio Neiva:
“Deputado, hoje, às 14h30min, faremos uma reunião extraordinária.
Vamos lá para continuar a discussão”. Ora, se eu quisesse fazer algo
às escondidas, eu iria chamar o principal articulador do projeto para a
discussão? Antes que o relator Deputado Lafayette de Andrada lesse
o relatório, o Deputado Getúlio Neiva pediu vista do projeto, e foi-lhe
concedida. Estamos falando aqui em 0,4%, além da emenda do
Deputado Ronaldo Magalhães para que os Municípios não fossem
pegos de surpresa. Se houver algo errado nisso, meus amigos, eu
queria ser crucificado por essa razão. Chamamos o Deputado Getúlio
Neiva quando colocamos em discussão as emendas dos Deputados.
É importante que se diga, Sr. Presidente, que foi formada uma
comissão para discutir o projeto, mas os demais parlamentares não
podem ser excluídos da discussão. Eles têm de ser ouvidos. As
emendas podem até ser rejeitadas, mas esse processo tem de ser
discutido. Foi, então, isso o que ocorreu na tarde de hoje, da forma
mais limpa e cristalina, e num processo o mais democrático possível.
Se houver algo errado nisso, tiremos, então, o projeto da pauta da
reunião das 10 horas de amanhã e voltemos a discuti-lo de forma
limpa e democrática. Todos têm o direito de opinar. Não poderíamos
impedir os Deputados João Leite, Fábio Avelar e Ronaldo Magalhães
e a Deputada Gláucia Brandão de participar, opinar e fazer emendas.
Foram eles quem apresentaram as emendas, e nós as colocamos em
votação democrática na Comissão. Foi isso que aconteceu na tarde
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de hoje nesta Casa. Se isso não for legítimo, desculpem-me, mas a
Comissão, no seu conjunto, agiu da forma mais correta possível. O
processo está suspenso até novos entendimentos. Esperamos que a
Casa chegue a eles. A Comissão está amplamente aberta para um
debate de alto nível sobre essa discussão. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas,
gostaria de saudar todos os trabalhadores da Justiça que aqui estão e
manifestar-me sobre a discussão desse projeto. Desde o início,
participei ativamente da construção dessa proposta. Andamos por
vários Municípios e regiões de Minas Gerais. Esse projeto hoje
representa a maioria do povo mineiro. Atualmente mais de 700
Municípios se beneficiam - nem que seja um pouquinho - dessa
redistribuição do ICMS Solidário. Esse é um debate fundamental que
temos de promover em Minas - aliás, não apenas esse debate. Não
podemos concordar em que a sua tramitação, em relação ao
Regimento, seja atrasada, pois, há mais de seis anos, esse projeto
está em discussão nesta Casa Legislativa. Este ano, assim como no
anterior, essa discussão ganhou mais corpo com os Vereadores, os
Prefeitos e as Prefeitas de Minas Gerais e as entidades, para que
houvesse melhor distribuição dos recursos do bolo tributário do
Estado. E mais ainda, não estamos falando apenas de alguns
Municípios, mas sim de regiões inteiras, mais pobres - aliás, que se
somem o Norte, o Mucuri, o Jequitinhonha e o Vale do Rio Doce. Quer
dizer, são regiões inteiras que, somando esses pequenos recursos,
somam um valor maior para ajudar a reduzir as desigualdades que
existem nelas. É claro que não estamos satisfeitos com o projeto em
curso quanto ao nível de desenvolvimento. Não queremos só isso.
Minas Gerais tem de ter um projeto mais amplo de desenvolvimento
regional para atingir e superar as desigualdades de grande parte
dessas regiões, somando os recursos federais, que hoje já são
muitos, e os de Minas Gerais. Quero deixar esse registro. Gostaria de
trazer mais uma questão referente ao Valor Adicionado Fiscal - VAF.
O que acontece hoje? As regiões produtoras de origem se
beneficiarão mais do ICMS, da produção do Estado, e as regiões que
serão consumidoras terão mais prejuízo. Então, cidades como
Governador Valadares, que é muito mais consumidora que produtora,
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assim como outras do Estado, terão também prejuízo na arrecadação
do ICMS e, portanto, na devolução desses recursos em Minas Gerais.
É mais um tributo que, certamente, em vez de promover a igualdade,
aumentará as desigualdades no Estado. Somos solidários com esse
projeto. Queremos que seja aprovado este ano. Com tudo que está
sendo feito, já estamos vendo que não será aprovado. Isso não pode
acontecer. Esta Casa precisa manifestar-se. Mais de 67 Deputados
hoje apostaram nessa proposta em mais de 700 Municípios. Então,
não é possível que apenas uma minoria seja beneficiada nesta Casa
Legislativa e em Minas Gerais. Deixo aqui o meu protesto da maneira
como está sendo conduzida a construção. Espero que chegue ao
Plenário a proposta que certamente beneficiará a grande maioria,
principalmente os que mais precisam no Estado. Precisamos avançar.
Os Oficiais de Justiça já estão aqui há vários dias. É um desrespeito
com eles não votarmos nesta Casa Legislativa o projeto que lhes diz
respeito. Muito obrigada.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, é uma pena que nesta
reunião, em que deveríamos estar cumprindo a pauta, estejamos
divergindo e encaminhando a discussão de um projeto que nem
sequer está na pauta. Na verdade, o companheiro Getúlio Neiva tem
toda razão. Ele começou a ter razão no momento em que trouxe para
si a responsabilidade de uma discussão mais aprofundada desse
projeto, que deveria ser apelidado de Projeto Fantasma. Esse projeto
está na Casa, mas some nas gavetas, não aparece, e quando
chegamos no final do ano, voltamos à discussão, ficando para o
próximo ano a certeza e a esperança de que voltaremos a discutir a
redistribuição do ICMS. Mas, no ano seguinte, passamos 11 meses
sem discutir, deixando a discussão só para dezembro. O Getúlio tem
toda razão. Respeito muito o Deputado Zé Maia por sua experiência e
conduta na Casa, mas a sua matemática está errada. Quando se tem
uma redistribuição de 2,29% e se tira 0,4%, esse percentual cai para
0,56%? A matemática está errada. O que está certo é que devemos
fazer alguma coisa para colocar esse projeto em pauta para ser
votado, porque o que está acontecendo nessa distribuição do ICMS é
uma vergonha. Vemos alguns Municípios ganharem absurdos. Um só
Município mineiro recebe mais do que 181 Municípios, incluindo
Montes Claros, Governador Valadares, Teófilo Otôni e outros. Uma
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cidade de Minas tem receita de ICMS maior do que 181 Municípios,
todos localizados no Norte e Noroeste de Minas, no Jequitinhonha e
Mucuri. Recebi uma solicitação do Prefeito de Almenara, que disse
que há 27 pacientes com insuficiência renal, que são obrigados a ser
transportados a Teófilo Otôni, Governador Valadares ou Ipatinga em
táxi porque o Município não tem como comprar um ônibus confortável
para transportar os pacientes renais crônicos. O paciente com
insuficiência renal sofre, já está intoxicado e tem que ir duas vezes por
semana fazer hemodiálise. Agora é que está chegando o transporte
sanitário aos pacientes em tratamento do câncer no Jequitinhonha,
que o Governador Aécio Neves está levando a toda Minas Gerais. Os
Municípios estão literalmente quebrados e não têm como dar
assistência na saúde e na educação. Faço um apelo para que não
desistamos desse projeto. Não podemos deixar para discuti-lo no ano
que vem. Se for necessário, vamos estar aqui no Natal e no Ano-
Novo, porque o ano só termina quando votarmos o Orçamento, e não
vai atrapalhar os funcionários do Tribunal de Justiça. Vamos cumprir
nossa obrigação, não vamos deixar por menos, a Bancada do Norte
de Minas está coesa para que Prefeitos como Luiz Tadeu Leite e Elisa
Costa possam ter o mínimo necessário no ano que vem para fazer
face às exigências e dificuldades que precisam enfrentar. Não
concordamos com essa pouca vergonha da redistribuição do ICMS
em Minas Gerais. O Norte de Minas não aceita o que está
acontecendo e vamos estar aqui ao lado de Getúlio, Paulo Guedes,
Fábio Avelar - que não tem nada a ver com o processo e foi citado.
Estaremos aqui dia e noite se necessário, para que possamos, pelo
menos, voltar ao que era e não aceitarmos esse acordo esdrúxulo e
sermos passados para trás com a promessa de votarmos no ano que
vem. Parabéns, Deputado Getúlio.

O Deputado Domingos Sávio - Trago uma palavra de moderação.
Vejo, primeiro, que assiste razão aos Deputados que lutam pela
aprovação do projeto. Entendo toda ação com o objetivo de se fazer
uma distribuição mais justa da arrecadação. E aí, às vezes nem é
igualdade, mas eqüidade mesmo. Dar àqueles que mais precisam
condição de resolver seus problemas é algo que merece de todos nós
o mais profundo respeito. Por outro lado, é inegável que cabe neste
momento uma palavra de moderação e, principalmente, de
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solidariedade ao Deputado Zé Maia. Estive presente na Comissão de
Fiscalização Financeira hoje e tenho acompanhado esta discussão na
Casa há pelo menos seis anos. Percebo que esse projeto tramita há
vários anos, pois é um projeto difícil, de cujo enfrentamento não
podemos fugir; pela sua natureza, é um projeto polêmico, que suscita
debates calorosos. Contudo, quando verificamos que o Deputado Zé
Maia, que é um parlamentar por toda Minas Gerais, mas que
representa de maneira brilhante a região do Triângulo Mineiro, se
dispõe a relatar o projeto, ainda que de forma escalonada, essa
palavra de moderação é para dizer que estamos avançando. Com isso
não estou dizendo que aqueles que lutam pela aprovação do texto
original devam dar-se por satisfeitos, mas não é possível
considerarmos que aqueles que não concordam integralmente com a
proposta original devem receber esse ou aquele adjetivo. Isso não é
sensato, não é adequado nem nos ajuda a avançar para o
entendimento. O Deputado Zé Maia tem uma história brilhante aqui no
parlamento. Hoje, como Presidente da Comissão de Fiscalização
Financeira, tem realizado um trabalho exemplar, de absoluta
imparcialidade. Todos os meus pares são testemunhas disso. Todos
os partidos manifestam-se livremente naquela Comissão. O seu
relatório - e ele veio de viva voz expressar isso - procurou acolher
diversas emendas, mas, obviamente, o relatório transmite também o
sentimento do relator. Todos sabemos que é assim; essa é a regra do
jogo. E isso não significa que seja algo insofismável, inquebrantável;
algo que não possa sequer ser discutido ou, ainda mais, ser
modificado. O relatório é a proposta do relator. Concluindo, nobre
Deputado Getúlio Neiva, guerreiro dessa causa, o que precisamos
avaliar é que, se ainda não avançamos nos níveis em que se deve
avançar, não podemos perder a serenidade. Temos que debater, sim,
mas devemos buscar, através do entendimento, uma fórmula que seja
mais justa; que haja distribuição desses impostos, mas que seja
construída pelo debate. Quero encerrar, Sr. Presidente, dizendo: é
fundamental manter a serenidade; é fundamental compreender que o
Deputado Zé Maia cumpriu seu papel parlamentar e o fez, no meu
entendimento, dentro da ética, dentro da serenidade, da forma correta,
como sempre faz. Por fim, quero apelar para que retomemos a pauta.
Precisamos votar o Projeto nº 2.642. Há também projetos de diversos
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colegas na pauta, inclusive de minha autoria. A pauta precisa ser
votada. No momento apropriado, debateremos profundamente esse
projeto e, seguramente, poderemos votá-lo ainda este ano. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Getúlio Neiva - Art. 164, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento

Interno, o Deputado Getúlio Neiva.
O Deputado Getúlio Neiva - Quando se levanta dúvida sobre a vida

de um político, ele já está destruído. Quando se levanta dúvida, não é
preciso nenhuma certeza. Ninguém disse aqui que o Deputado Zé
Maia agiu de má-fé; ninguém disse isso em nenhum momento. O que
se disse, Sr. Presidente, é que o relatório estava pronto, elaborado
pelo técnico e entregue, para ser lido na reunião extraordinária da
Comissão, ao Deputado Lafayette de Andrada, que não conhecia o
relatório que iria ler. Foi por isso que fiz a intervenção. Não estou
culpando o Deputado Zé Maia nem falando de sua honra, mas fui
citado como cidadão sem serenidade. Tenho muita serenidade, muita
tranqüilidade. Tenho vinte e tantos anos de carreira política, Sr.
Presidente, mas quem está morrendo de fome no Vale do
Jequitinhonha e no Vale do Mucuri não tem serenidade. A desgraça
abate-se, a cada dia mais, sobre nós, pois esta Assembléia não tem
coragem de inverter esse caos financeiro, que faz com que os mais
pobres continuem cada vez mais pobres e os mais ricos continuem
cada dia mais ricos. Esses mais ricos têm de ser conscientizados de
que a justiça social e a justiça distributiva devem ser implantadas
nesta Casa. É necessário que tenham alma, que tenham coração para
atender os indigentes da nossa região, que vão continuar cada vez
mais pobres, se não tomarmos uma providência. Ninguém está
dizendo que Zé Maia não tem direito de defender sua região, que é
mais rica, ninguém está dizendo que o Ronaldo Magalhães não
precisa defender sua tão rica Itabira. Mas temos a responsabilidade
de fazer justiça com os mais pobres. Temos obrigação de fazer isso.
O Zé Maia está fazendo o seu papel, o Luís Humberto está fazendo
também o seu papel, o Ronaldo Magalhães está fazendo o seu papel,
mas, nós outros, não queremos essa medida protelatória, deixando de
votar, pelo sétimo ano consecutivo, a Lei do ICMS Solidário. São sete
anos, Sr. Presidente. Em dezembro do ano passado, fiz aqui um



364
pronunciamento, que resultou na formação do grupo parlamentar. A
Mesa inteira está sendo desrespeitada pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária. Isso não pode acontecer. Esta Mesa não
pode quedar-se, genuflexa, à imposição de uma região mais rica de
Minas, em detrimento de 40% do território, que vive com apenas 8%
do ICMS arrecado. Esse absurdo, Sr. Presidente, precisa ser mudado.

Com todo amor que tenho pelos Deputados companheiros, que
lutam e defendem as regiões mais ricas, os 4,68% têm sido recebido
irregularmente desde 1995 pelas cidades mineradoras, porque
receberam os “royalties” do minério para compensar os 4,68%. Esta
Assembléia não cumpriu sua obrigação de, em 1995, colocar isso no
bolo da Lei Robin Hood. E, há sete anos, estamos esperando isso.
Desrespeitaram a Presidente da Frente Parlamentar, Ana Maria
Resende, este coordenador e todos os Deputados que compõem a
Comissão, mas, sobretudo, há um desrespeito a todos os membros da
Mesa, ao Deputado Alberto Pinto Coelho, inclusive, que me garantiu
pessoalmente que esse projeto seria votado neste ano. Mais uma vez
ele será novamente engavetado, se não houver brio na direção da
Mesa para tomar essas providências. O relator já está nomeado. Creio
que o Zé Maia é homem bastante para garantir a nomeação do
relator, mas é necessário sensibilizar o relator Lafayette de Andrada.
Ninguém falou da honra de ninguém. Estamos aqui defendendo
idéias, coisa que muito pouco se faz neste país. Estamos aqui
buscando justiça social, coisa que muito pouco se faz neste país.
Conversa-se, discursa-se, mas, na hora de se fazer, não se faz. Só há
conversa fiada. Peço a compreensão dos colegas e do pessoal da
Justiça. Peço-lhes que nos esperem até amanhã. Vamos pedir
prioridade para o projeto de vocês, mas nos aguardem até amanhã.
Esse projeto não pode deixar de ser discutido. Esse projeto tem de vir
a Plenário para uma votação em 1º e 2º turnos neste ano, sob pena
de ter a Mesa desta Casa sua honra vilipendiada.

A minha honra não vão carregar sem que eu grite, Sr. Presidente. A
minha honra não levam. Vou gritar todos os dias de manhã, de tarde e
à noite. Estarei aqui ocupando todos os espaços que o Regimento me
permitir para dizer que não me quedo, não me curvo, não me dobro e
defenderei os Municípios mais pobres de Minas Gerais, o povo mais
pobre deste Estado, com a Lei do ICMS Solidário, de autoria do
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Deputado Dinis Pinheiro.

Questão de Ordem
O Deputado Adalclever Lopes - Caro Presidente, Sras. Deputadas e

Srs. Deputados, povo de Minas Gerais, hoje assistimos a um episódio
triste, triste na história deste Parlamento. Muito triste, Sr. Presidente.
Quero falar a V. Exa., mais uma vez, sobre o ICMS “solitário”, que é o
que virou esse projeto. Esse projeto era do Parlamento, mas hoje
poucas pessoas têm coragem de defendê-lo, Sr. Presidente. Será que
o povo de Caratinga, de Teófilo Otôni, de Governador Valadares, de
Manga, de Montes Claros, de Entre-Folhas, de Cachoeira de Pajeú,
do alto, médio e baixo vai vivenciar hoje a verdade, que este
Parlamento está... ( - Palavras expungidas por determinação do Sr.
Presidente.), está... ( - Palavras expungidas por determinação do Sr.
Presidente.) porque não tem coragem de defender a idéia da maioria
dos 853 Municípios em detrimento de um ou dois. Vamos amarrar as
calças. Esses Deputados devem ter coragem. Citarei aqui Raul
Seixas, que disse que o sonho que se sonha só é somente um sonho
que se sonha só. Sonho que se sonha junto é realidade. Vamos nos
unir, nós, de Manga, de Montes Claros, de Governador Valadares, de
Caratinga, de Araçuaí, de Almenara, daqueles que são minoria neste
Estado, formando uma corrente. Devemos sonhar juntos. É muito fácil
chegar ao microfone, Sr. Presidente, e pedir que sejamos calmos. Isso
ocorre porque não é o povo de Divinópolis que está esperando por
seis anos essa pobreza. Não é esse povo que está esperando por
uma ambulância, por um remédio. Não que o povo de Divinópolis não
mereça, merece até muito mais, mas nós, que representamos os
pequenos Municípios, achamos que o ICMS é tímido, que é muito
tímido esse projeto. Só há uma solução: mostrar que a democracia
existe. Não vamos votar nada, enquanto não colocarem o projeto do
povo de Minas em pauta. Sr. Presidente, quero encerrar esse triste
pronunciamento, marcado pela desonra do não-cumprimento de
acordos. Nós, caro Deputado Getúlio Neiva, faremos coro com V. Exa.
Tirei todos os meus projetos de tramitação porque aqui não se votava
a não ser projetos do Executivo. Tirei todos, todos. Quero dizer a V.
Exa. que se não votarmos o ICMS, vamos também, qual V. Exa., tirar
nosso nome desse projeto para que não fique a marca e o carimbo da
ineficiência no nosso currículo parlamentar. Muito obrigado.
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O Deputado Fábio Avelar - Solicito a palavra pelo art. 164, Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento

Interno, o Deputado Fábio Avelar.
O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, pedi a palavra pelo art.

164 porque fui citado pelo caro colega, meu amigo Zé Maia. Acredito
que está havendo um mal-entendido, pois, no Parlamento, de acordo
com o Regimento, procuramos agir com a nossa consciência, em
conformidade com o que defendemos. Se houve por parte do
Deputado Zé Maia uma estratégia para atrasar esse projeto, não vou
recriminá-lo, pois ele está no seu papel, como também estou no meu
de não concordar com o procedimento.

Veja bem, Deputado Zé Maia, não estou aqui discutindo o conteúdo
do que foi apresentado no parecer que teria sido entregue para o
Deputado Lafayette de Andrada fazer a leitura. Estou me atendo à
forma como foi feito. Falo isso porque todos sabemos que é um
projeto polêmico, que vem sendo precedido de um cuidado extremo
nas devidas negociações. Falo isso com a consciência tranqüila,
porque, nessa emenda que foi oferecida hoje para apreciação da
Comissão, já havia apresentado, em Plenário, uma emenda propondo
a criação do ICMS turístico, o que foi feito por um acordo com o
próprio coordenador Deputado Getúlio Neiva. Quando apresentei a ele
e ao grupo a idéia, acharam que, naquele momento, não seria
oportuno e pediram a minha compreensão, para que eu apresentasse
essa emenda para não atrasar a tramitação em 1º turno em Plenário.
Acatei essa idéia e, em comum acordo com o Governador, apresentei
a emenda, que foi encaminhada para a apreciação da Comissão com
as outras emendas.

Então não estamos discutindo o conteúdo, mesmo porque a minha
emenda está lá, para ser apreciada pela comissão. O que repudiamos
é o processo, porque tivemos a informação de que esse relatório foi
apresentado sem nenhuma consulta prévia, ou talvez uma delicadeza,
porque foi essa a forma encontrada pelo nosso coordenador para
debater um projeto tão polêmico. Vi a preocupação do Deputado
Getúlio Neiva em ligar para o nosso gabinete, marcar reunião,
convidar Deputados não só da nossa comissão mas também
Deputados que tinham interesse em participar desse projeto. O que
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estranhamos foi a apresentação de um relatório, propondo a análise
de mais de 20 emendas e substitutivos, para ser lido. Esse é o fato
que estranhamos. Se não fosse a habilidade do Deputado Lafayette
de Andrada, esse parecer poderia ter sido aprovado. Esse é o fato
que nos preocupa.

Deputado Zé Maia, não há ofensa à sua pessoa. Eu o respeito
muito. A nossa estranheza foi quanto ao processo, que também é
legítimo, porque o Regimento permite. Cabe a nós, Deputados que
não concordamos com esse procedimento, vir ao Plenário e levantar
uma questão de ordem para defender o nosso projeto, a nossa
emenda. Houve o compromisso de esse projeto ser votado ainda
neste ano, e devemos fazer todo o esforço para que isso aconteça,
senão esta Casa será desacreditada perante a população de Minas
Gerais. A grande maioria dos Municípios mineiros está esperando
essa votação. Se formos vitoriosos, ótimo; se não formos, parabéns
para quem venceu. Não podemos retardar a votação em Plenário.
Queremos que ele seja apreciado e votado. Na hora oportuna, estarei
na Comissão, defendendo essa emenda do ICMS do turismo, porque
acredito que o turismo pode ser o instrumento alavancador do
progresso e do desenvolvimento das nossas cidades. Lutarei com
todas as minhas forças, mas isso não significa que serei vitorioso em
minhas pretensões.

Sr. Presidente, agradeço essa oportunidade. Acredito que, durante
todo esse processo, depois da sua fala, pode ter havido um ruído de
comunicação. Esperamos que, com a sua fala, amanhã tenhamos
oportunidade de, junto à comissão criada pela Mesa, aprofundar e
colocar esse projeto em condições de ser apreciado e votado no
Plenário. Esse é o compromisso que a Mesa tem com todos nós,
Deputados que defendemos esse projeto. Muito obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Ronaldo Magalhães - Sr. Presidente, estou ouvindo e

assistindo atentamente a essa discussão. Esse projeto está
tramitando, pelo menos no meu mandato, desde o ano passado, e o
tenho acompanhado de perto. Talvez seja um dos projetos mais
discutidos em todo o Estado de Minas. O projeto passou em várias
cidades, recebeu várias propostas, em discussões muito
democráticas, que é a maneira de se fazer democracia nesta Casa. A
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Mesa Diretora tem feito isso sempre, mas especialmente quanto a
esse projeto. Agora chegamos ao final e está realmente em condições
de ser votado. Quero fazer uma defesa do Presidente da Comissão,
Deputado Zé Maia: na semana passada, quarta-feira, esse projeto não
entrou na reunião ordinária porque chegou na Comissão, na terça-
feira à noite, e não foi possível entrar. Então, o próprio Presidente
convocou uma reunião ordinária para lhe dar andamento mais rápido.
E vários Deputados tinham conhecimento disso. Realmente esse
relatório nem apresentado foi. Quero defender a minha emenda
porque tem sido falado aqui que as cidades mineradoras são ricas.
Realmente, são cidades que têm uma receita boa, mas apresentam
vários problemas sociais, inclusive muita poluição. Não estou contra o
projeto; temos que ser democráticos, como a Lei Robin Hood: tirar
daqueles que têm receita maior para dar àqueles que têm receita
menor, principalmente o Norte de Minas, o Mucuri e outras regiões
mais pobres. O que estou defendendo é exatamente o parcelamento
dessa perda. A cidade de Itabira perde, imediatamente,
R$6.200.000,00 por ano, além da Cfem. E, com essa crise mundial, a
Vale do Rio Doce já reduziu a produção do minério. Então, os
“royalties” também começam a cair. Haverá uma perda imensa já no
primeiro ano. Estou pedindo um parcelamento dela. É interessante,
Srs. Deputados, que esse projeto realmente seja votado neste ano
com uma conversa muito democrática, pois, nesse clima que está
acontecendo aqui, dificulta-se a conversa. Acho que podemos sentar,
discutir e aprová-lo imediatamente. Esse projeto está aqui há 10 anos
e não é aprovado. Dessa maneira, é difícil. Com uma discussão mais
democrática e com os ânimos menos acirrados, ficará mais fácil, e a
maioria dos Municípios ganhará. Aqueles que têm condições de
perder perdem, mas democraticamente. Defendo essa emenda para
parcelar essa grande perda que as cidades mineradoras terão, além
da Cfem, com a redução da produção mineral a partir de agora.

O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, art. 164.
O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento

Interno, o Deputado Zé Maia.
O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, ocupo novamente a tribuna.

Ouvimos o Deputado Fábio Avelar dizer que o Deputado Getúlio Neiva
sabia de sua emenda em defesa do turismo. O Deputado Ronaldo
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Magalhães disse que o Deputado Getúlio Neiva sabia da emenda de
escalonamento na aplicação do projeto. Isso não é nenhuma
surpresa.

Quero dizer ao Deputado Getúlio Neiva, em nome da boa relação
que temos no Parlamento, que entreguei a cópia do parecer que seria
lido pelo Deputado Lafayette de Andrada a V. Exa. antes que o projeto
entrasse na pauta.

V. Exa. pediu vista do projeto antes de ser lido o parecer, e ela lhe
foi concedida, mesmo sendo V. Exa. membro da Comissão. V. Exa.
disse “falta de respeito”. Então, gostaria que V. Exa. ou apontasse a
falta de respeito que cometemos, ou que se retratasse aqui, em nome
da boa relação que temos e do respeito que sempre dediquei a V.
Exa. Agi na mais absoluta lisura nesta Casa e na Presidência da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Se cometi
algum deslize, gostaria que V. Exa. dissesse exatamente qual.
Convidei V. Exa. para a reunião, entreguei cópia do parecer antes que
o projeto entrasse na pauta; assim que o projeto entrou na pauta,
antes da leitura do parecer, V. Exa. pediu vista do projeto, e foi
prontamente atendido. V. Exa. sabia da emenda do Deputado Fábio
Avelar; sabia da emenda do Deputado Ronaldo Magalhães; e a
emenda da Deputada Gláucia Brandão atende a um dos mais pobres
Municípios de Minas Gerais, que é Ribeirão das Neves. Então,
sinceramente...

Vi aqui parlamentares - não vou citar nomes - falando em falta de
respeito e não-sei-o-quê. Isso não é verdade. Gostaria de saber
objetivamente onde faltou respeito, onde houve aqui a tão propalada
esperteza. Não aconteceu nada disso. Assim, gostaria que o
Deputado Getúlio Neiva dissesse categoricamente em que usamos de
esperteza, em que usamos falta de respeito. Aliás, respeito é o que
sempre dedicamos a todos os parlamentares desta Casa. Ou então
que V. Exa. se retrate e esclareça esse episódio aqui.

Com relação ao Triângulo Mineiro, Sr. Presidente, tão mal-falado
aqui, gostaria que esta Casa o respeitasse ou que o Estado de Minas
Gerais liberasse a nossa região. A nossa região dá conta de se
manter e de viver sozinha; ela sempre respeitou todas as demais
regiões deste Estado. Nunca ouvi aqui nenhum parlamentar do
Triângulo falar mal de alguma região de Minas Gerais. Esta Casa
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precisa aprender a respeitar o Triângulo, que sempre respeitou esta
Casa e o Estado de Minas Gerais. Ou então, que esta Casa levante
um movimento liberando o Triângulo. Damos conta de cuidar do nosso
nariz. Estamos cansados da falta de respeito de Minas Gerais com o
Triângulo Mineiro.

Gostaria, Deputado Getúlio Neiva, com o respeito que tenho por V.
Exa., com o tratamento sempre respeitoso que dediquei a V. Exa., ou
que o senhor dissesse objetivamente em que lhe faltamos com
respeito, ou que se retratasse, porque há várias pessoas da nossa
região que estão ouvindo e devem estar estranhando o que está
ocorrendo nesta noite, na Assembléia. Acho que agimos com lisura,
com correção, com transparência, como sempre agimos nesta Casa.
Podemos ter inúmeros defeitos, mas agir corretamente, com
transparência e de forma absolutamente honesta e democrática é o
que sempre fizemos nesta Casa desde o dia em que aqui chegamos.

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, art. 164.
O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento

Interno, o Deputado Arlen Santiago.
O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, povo mineiro, falamos de competência. Quero dizer, caro
amigo Deputado Zé Maia, que em nenhum momento Minas Gerais
pode tirar a competência do Triângulo Mineiro. O senhor é um
Deputado que veio bem-votado para esta Casa, trabalhou e voltou
muito bem-votado também; voltou com 100 mil votos para cá. E,
apesar de fazermos parte do mesmo bloco - o senhor do PSDB e eu,
do PTB -, estivemos na mesma coligação, posso dizer que o senhor é
competente porque é o Presidente da Comissão de Fiscalização
Financeira, um dos melhores e mais importantes cargos desta Casa.
Temos é que bater palmas por isso, porque o senhor está na posição
de poder avocar a si uma relatoria; de poder determinar o relator
favorável ao seu pensamento.

Por mais que se queira imparcialidade, como disse o Deputado
Domingos Sávio, é difícil. Quem tem imparcialidade é a Justiça. Falar
que político é imparcial não é possível. Podemos nos aproximar o
mais possível do bom senso, mas somos parciais, pois temos paixão
pelo que fazemos.

Estou aqui há mais tempo, um mandato a mais que V. Exa., mas,
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quando fui Prefeito da cidade de Coração de Jesus e Presidente da
Amams, vi o Deputado Clêuber Carneiro sofrer aqui fragorosas
derrotas, campanhas violentíssimas da imprensa patrocinadas pelos
Municípios mais poderosos. Os outros não tinham, às vezes, nem
passagem para trazer o povo aqui para se mobilizar. Depois disso,
estivemos na campanha do ex-Governador Eduardo Azeredo e do
meu companheiro de partido Walfrido dos Mares Guia. Fui reeleito
Presidente da Amans, e lhe dissemos sobre a necessidade de haver
um projeto Robin Hood. O Governador Eduardo Azeredo teve a
coragem de bancar isso aqui. Só não bancou a mudança e a
aplicação dos 25% totais. Ficaram, ainda esses 4,6%, que deveriam
ter sido feitos desde aquela época e que alguns Municípios ficaram
ganhando mais. Não estamos tirando nada deles; eles é que, durante
muito tempo, tiraram dos pobrezinhos, que, por falta de chuva, de
estrada, por estarem longe dos centros consumidores, não atraíram
indústrias, além do problema da posição geográfica.

Minas é uma só. O Triângulo fica pedindo a Minas para se
emancipar, mas isso é um problema do Congresso Nacional. Façam
com que a bancada do Triângulo naquela Casa tente a emancipação.
Minas poderia, realmente, ter investido muito mais em Ribeirão das
Neves, em Sabará, nos Vales do Mucuri e do Jequitinhonha e no
Norte de Minas. Talvez o Triângulo não estivesse tão bem quanto está
hoje. Queremos que ele fique melhor; não queremos que piore, mas
ele não pode querer que o resto de Minas Gerais piore. Sabemos da
competência do Triângulo, que teve o grande Governador Rondon
Pacheco, que fez a BR-365, que liga Uberlândia a Montes Claros.
Aliás, Montes Claros nem reivindicava essa questão naquele
momento, mas sim outras coisas. Então, reafirmamos, o Triângulo é
competente.

Agora, já vi esperteza aqui nesta Casa. Já vi, inclusive, que o projeto
de 4,6% está quase completamente desfigurado; é um arremedo de
projeto, Deputados Getúlio Neiva e Paulo Guedes. A competência nos
meandros das Comissões mudou isso. Vi, um dia, quando Anderson
Adauto era Presidente aqui, um fato interessante: eu estava em
Montes Claros quando entrou uma emenda a esse projeto de ICMS
Solidário, que seria votado naquele momento. Estavam na Casa três
Deputados. Liguei para o Dinis para que não o deixasse entrar em
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pauta. Não consegui falar com ele, mas falei com a Chefe de Gabinete
dele, a Margareth. Ela saiu correndo, ligou para o Dinis, que não
permitiu que a esperteza daquele momento votasse um projeto
completamente diferente do que se pretendia. Então, a competência
da maioria e a incompetência da grande maioria da Casa fazem com
que o projeto caminhe para um lado e para outro, até chegar
completamente desvirtuado na fase de votação. Isso ocorre somente
no fim do ano, quando há projetos, como agora, dos Oficiais de
Justiça e dos professores da Unimontes. A pressão fica maior em
cima de cada um de nós para votarmos esses projetos.

Então, a questão não é pessoal, pelo contrário, temos é de aplaudir,
Deputado Zé Maia, a sua atuação nesta Casa: tendo conseguido a
Presidência da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
poderá fazer, junto a outras pessoas, com que o projeto vá
caminhando de um jeito e de outro. E não é só V. Exa. não. Muitas
pessoas fazem isso.

O que não queremos, Deputado Doutor Viana, é que o Presidente
Alberto Pinto Coelho e o Deputado Dinis Pinheiro deixem o projeto ser
transfigurado, para que, quando chegar aqui para ser votado, ele não
mude nada, que deixe Betim cada vez mais bilionário. O que Betim
tem de aplicar de ICMS na saúde é mais que todo o ICMS de Montes
Claros, que é maior que o de Betim. Aí são mais cargos de confiança,
é a máquina, é o meio. Não estou vendo nem Betim, que está com
esse dinheirão todo, resolver o problema de seu pessoal. O Deputado
Pinduca me fala que a periferia está passando inúmeras
necessidades. O que acontece? Temos de distribuir. Vai para lá e não
está sendo bem aplicado? No lugar para onde não vai nada, tem de ir
algo mais.

Parabenizo a bancada do Triângulo, que tem competência para ir
levando o projeto do jeito que quer, em detrimento de mais de 60
Deputados, de uma frente parlamentar, presidida pela Deputada Ana
Maria Resende, com vários Deputados. Tentei de todas as maneiras
ter um lugar na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.
Não consegui. Na hora de escolher, o Deputado Lafayette de Andrada
foi o indicado. O Parlamento não pode passar por esse vexame, o
povo mais pobre de Minas Gerais não pode ver isso e ficar calado. E
nós não ficaremos calados.
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Questões de Ordem

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, aqui
compareço como um dever de ofício, na condição não só de Deputado
desta Casa mas também de Prefeito eleito de Montes Claros, 5ª maior
cidade de Minas, 14ª população em arrecadação e que, ao que
parece, está perdendo receita de 2008 para 2009. Por causa do VAF
recentemente divulgado, Montes Claros perderá de arrecadação
quase R$9.000.000,00 por ano, apenas de 2008 para 2009. Aí vem
esta reforma que imaginávamos reduzir essas desigualdades,
principalmente as regionais, que são uma chaga social em Minas
Gerais. Verificamos, no entanto, que o projeto não está conseguindo
reduzi-las. Não podemos ter medo do debate de idéias. Isso é o que
está acontecendo nesta Casa. Não são as pessoas que brigam, são
as idéias que disputam espaço. Nesta Casa, há uma maioria de
Deputados votados e oriundos de cidades de menor porte, que estão,
historicamente, perdendo receita, sem o mínimo para satisfazer as
necessidades de seus cidadãos. E há também uma minoria de
Deputados de cidades maiores e influentes. Montes Claros, embora
sendo uma das maiores cidades de Minas Gerais, está perdendo
muita receita e nem com esse projeto consegue recuperar o que está
perdendo. Faltou trabalho das lideranças do passado para devolver a
Montes Claros a condição que ela merece. E, por causa disso, nossa
cidade está perdendo muito. Os debates são favoráveis e muito
aguardados nesta Casa. Aliás, deveria haver mais debates nesta
Casa, mais discussões de alto nível, mas cada qual defende seu
quinhão eleitoral. E, como a maioria da Casa defende o Projeto nº
1.637, é importante que haja uma definição para colocar o projeto
original em votação, sem as alterações que foram feitas, sem os
penduricalhos que foram colocados e que quase transformaram o
projeto original num “frankenstein”. Esse tipo de coisa acaba não
resolvendo nada em termos de receita para os pequenos e médios
Municípios de Minas. É necessário bom senso por parte da maioria
dos Deputados desta Casa que defendem o projeto original e acham
que tem de haver uma redistribuição de renda em Minas, de forma a
reduzir as graves desigualdades regionais do Estado. As Regiões Sul,
da Mata e do Triângulo cresceram pelo trabalho de seus empresários
e de seu povo e, principalmente, pelo apoio que receberam dos
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governos anteriores em épocas passadas. Conseguiram melhorar
muito, enquanto em outras regiões, como o Norte, o Centro, o
Jequitinhonha e o Mucuri, as desigualdades foram cada vez mais se
agravando. É hora, Deputado Getúlio Neiva, de pouco a pouco
reequilibrarmos as finanças e as rendas do Estado, dissolvendo as
desigualdades regionais a partir da redução da distância entre os
poucos que arrecadam muito e os muitos que arrecadam muito pouco.
Deputado Doutor Viana, V. Exa. que é de Curvelo, coração de Minas,
e representa também o Norte de Minas, precisamos trabalhar claro
nessa direção. Deputados desta Casa, que somos a maioria que
defende o projeto de autoria do Deputado Dinis Pinheiro, como ele
originalmente chegou a esta Casa, precisamos nos unir e radicalizar
democraticamente aqui, para que tenhamos a certeza de que as
coisas só acontecerão nesta Casa daqui para frente se,
primeiramente, houver a aprovação do Projeto de Lei nº 637 em sua
forma original, ou de forma consensual, resultante de entendimentos
que, em algum momento, esta Casa terá de fazer. Portanto, Sr.
Presidente e Deputados, levanto a necessidade urgente de a maioria
desta Casa, composta por Deputados que representam os interesses
da maioria dos Municípios mineiros, orientar-se e radicalizar, de forma
democrática, para parar esta Casa, interromper os trabalhos e
obstruir, de acordo com o Regimento desta Casa, a fim de que não se
vote nada enquanto não for realizada a vontade da grande maioria do
povo mineiro. Essas são minhas palavras como parlamentar com
muita honra nesta Casa, que deixarei, dentro de poucos dias, para
realizar um trabalho árduo e intenso como Prefeito da cidade de
Montes Claros, conquista essa que tivemos nas urnas das últimas
eleições. Queremos que, em nossa cidade, tenhamos também a
redução das desigualdades regionais conforme aqui pregamos. Muito
obrigado.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, considero absolutamente
legítimo o posicionamento do ilustre Deputado Getúlio Neiva,
juntamente com a Frente Parlamentar do ICMS Solidário, que tem
realizado um trabalho árduo no intuito de colocar em votação o Projeto
nº 637 ainda neste ano. É perfeitamente pertinente. Isso passará por
uma discussão e construção de um consenso. Precisamos
compreender que esse projeto, há seis anos em tramitação, resume-
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se justamente na polêmica que traz em si - aliás, polêmica se discute
com o debate e o diálogo. Acredito que seja possível trazê-lo para o
Plenário da Casa ainda neste ano. Quero restabelecer os fatos para
não ficarem mal-entendidos. Hoje compareci à reunião da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pois também sou parte
interessada no processo de discussão. Por que, Sr. Presidente?
Porque o projeto veio para o Plenário, onde foram apresentadas 20
emendas de Plenário e, nos termos do Regimento, retorna à
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária para dar o seu
parecer. Antes mesmo da leitura do parecer sobre as emendas
apresentadas em Plenário, foi pedido vista hoje do processo que está
perfeitamente dentro da normalidade regimental. Não há nada de
anormal nisso. Amanhã, às 10 horas, a Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária se reúne. Então, é aí que se tem de se
travar este debate riquíssimo que se deu agora neste Plenário. Este
debate será renovado amanhã. Sr. Presidente, compreendo que,
quando se discute muito e a polêmica é muita, geralmente ela fica
maior quando se discute a distribuição do pouco, da parte menor, pois
essa é a questão fundamental tributária no Estado. Os 75% do ICMS
ficam com o Estado; e 79,68% dos outros 25% que restam serão
divididos por meio do Valor Adicionado Fiscal - VAF. E somente
aqueles 20% estão em discussão, dos quais 4% são o ICMS Solidário.
Estamos discutindo o mínimo do mínimo, que talvez não seja a
solução para o desenvolvimento regional das regiões mais carentes
do Estado. O que precisamos aprofundar é o desenvolvimento
regional verdadeiro, onde quem tem mais vai contribuir com quem tem
menos. Hoje, União e Estado ficam com a maior parte do bolo. Não
adianta virmos aqui criar uma falsa polêmica entre Municípios, porque
não há Município rico no Estado. Então, essa discussão precisa ser
feita. A emenda que apresentei é para elucidar mais o projeto, que
não deixa muito clara a fórmula de cálculo do VAF. Em Minas
acontece uma contradição: por meio do Decreto nº 44.442, de 2007, o
Estado está na contramão da Lei Kandir, pois usa critérios para
cálculo do VAF diferentes dos previstos nas Leis Complementares
Federais nºs 63 e 87. Na prática, enquanto estamos aqui fazendo
cavalo de batalha pela migalha do ICMS Solidário, a maioria dos
Municípios está perdendo com a fórmula de cálculo do VAF. Essa é a
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verdade nua e crua. Enquanto ganhamos por um lado, eles estão
tirando do outro. Dão com uma mão e tiram com a outra. Portanto,
esse é o debate que precisa ser feito. Acredito que, com muita
serenidade e ponderação, é possível encontrar uma solução de
consenso. Creio que é possível, o ICMS Solidário tem até o meu
apoio, desde que deixemos bem claros os critérios e fórmulas de
cálculo e especialmente o VAF. Esse é o meu posicionamento. Quero
dizer que estive na Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária e não vi nenhum ato que desabone a figura do
Presidente Zé Maia, que teve um comportamento mais que correto e
isento, em que pese ser parlamentar do PSDB. Estou aqui para
defendê-lo, seu posicionamento foi corretíssimo, ileso e
inquestionável. Espero que amanhã, na Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, possamos fazer esse debate, pois, aqui no
Plenário, o que precisamos é votar o Projeto de Lei nº 2.642, dos
Oficiais de Justiça, que é urgente e precisa ser votado imediatamente.

O Deputado Sávio Souza Cruz - Sr. Presidente, não era minha
intenção comentar esse assunto nesta reunião, mas, devido ao rumo
que tomaram a partir da última manifestação do Deputado Zé Maia,
algumas manifestações estimularam-me a fazer algumas
considerações. Lembro que, embora votado majoritariamente no
Triângulo, Zé Maia é Deputado de Minas Gerais; lembro que Luiz
Tadeu Leite, embora votado majoritariamente no Norte de Minas, é
Deputado de Minas Gerais. Somos todos Deputados e representantes
do povo do Estado de Minas Gerais. Não se trata, nesse projeto, de
corrigir as desigualdades regionais, que precisam ser combatidas com
políticas públicas. Trata-se, sim, de combater a desigualdade entre
ricos e pobres, entre Municípios irmãos, como Betim e Esmeraldas.
Betim emancipou-se de Esmeraldas e ficou rico com ICMS graças a
um Governador triangulino, Rondon Pacheco. Hoje, cada munícipe de
Betim recebe 12 vezes mais que o irmão vizinho. Contagem teve sua
industrialização possibilitada por uma mudança feita pela Assembléia
nos limites entre os Municípios de Belo Horizonte e Contagem, para
possibilitar que a Cemig, recém-fundada, pudesse levar energia que
uma multinacional de força e luz se negava a levar. Lá, o ICMS
dividido é maior que o de Belo Horizonte. Temos, na região
metropolitana, a Belíndia - Ribeirão das Neves e Betim. Não se trata,
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portanto, Sr. Presidente, de corrigir desigualdades regionais, embora
isso seja desejável, mas de promover um mínimo de justiça tributária.
Não é aceitável que irmãos mineiros sejam tratados de forma tão
diferenciada pela legislação. O ICMS de cada Município não é fruto do
esforço individualizado daquela cidade. Se sobrou, Sr. Presidente,
Srs. Deputados e Sras. Deputadas, alguma coisa ainda útil, ainda
importante para este Legislativo - se não querem de quatro, mas de
joelhos sempre - fazer, é promover um mínimo de justiça tributária
entre os mineiros. Devemos lembrar que somos todos aqui
representantes do povo mineiro, dos ricos e dos pobres. E nos cabe
aqui julgar se é correto que um Município que tem sua divisa numa
rua, como temos Sabará com Belo Horizonte, Belo Horizonte com
Contagem, Contagem com Esmeraldas, Betim com Esmeraldas, em
que, às vezes, você a atravessa e, se a pessoa mora do lado de lá,
vale 15 vezes mais que se mudar para o outro lado. É isso o que está
em discussão. Não se trata, insisto, nem de defendermos privilégios
nem de atribuirmos a esse projeto o condão de terminar com as
desigualdades sociais. O que não podemos é aceitar que os mineiros
de todas as regiões - central, metropolitana, Norte, Triângulo -, onde
haverá cidades que também ganharão, onde temos o Rio Doce, que é
uma região que tem um dos maiores ICMS “per capita”, e temos todas
as outras mencionadas pelo Deputado Adalclever com um dos mais
baixos. Então as desigualdades não são apenas regionais. Elas
ocorrem entre pessoas que são vizinhas e que, até pela proximidade,
são irmãos mineiros, por quem nos cabe zelar, para fazer justiça. É
essa ponderação que deixo para o Plenário discutir. Muito obrigado,
Sr. Presidente.

O Deputado Wander Borges - Sr. Presidente e Srs. Deputados,
quero apenas fazer uma lembrança. Há exatamente 10 anos, ainda
quando Prefeito de Sabará, peregrinei por esta Assembléia junto a
alguns Deputados, com o atual Prefeito de Ibirité, Toninho Pinheiro; o
ex-Prefeito de Santa Luzia, Carlos Calixto; e o também Prefeito de
Coronel Fabriciano, ex-Deputado Francisco. Àquela época, já
lutávamos por uma mudança na chamada Lei Robin Hood, porque
entendíamos, Deputado Getúlio, que, apesar de a lei ter sido feita sob
uma condicionante que naquele tempo atendia os Municípios em
plenitude na questão da justiça social, ainda restou aquele quatro
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ponto alguma coisa, que deveriam ser distribuídos, e isso acabou não
acontecendo. Já se passaram mais de 10 anos, e a necessidade de
revisão da lei é premente. Até avanço um pouco. Talvez o próprio
Congresso Nacional poderia legislar e passar para os Estados, em
vez dos 75%, 73%, 72%, e jogar mais um percentual para ser divisível
entre os Municípios. Enquanto isso não acontece, a necessidade de
corrigir essa injustiça tributária no Estado é cada dia mais presente. E
vou dar apenas alguns exemplos. Fazendo algumas contas, dividindo
o orçamento de alguns Municípios pela população, verificaremos que
há cidade que recebe a 2 por 1, 3 por 1, 5 por 0,6. É um disparate
muito grande, que precisa ser colocado em pauta para ser corrigido. É
engraçado porque, se fizermos uma avaliação da origem e do destino
de cada cidadão, não de Minas mas do País afora, veremos que
existe um sujeito hoje que mora em Poté ou que veio de Malacacheta
e que está radicado em Belo Horizonte, que veio de Teixeira de
Freitas, na Bahia, e que mora em Sabará, e assim sucessivamente. É
necessário haver um equilíbrio na vida das pessoas. O povo está
carente de uma condição de vida melhor. Não necessariamente se
pode dizer que a mudança da lei trará grandes benefícios, mas um
pouco de justiça, talvez uma hemodiálise com mais serenidade, dentro
de uma ambulância mais confortável, de uma “van”, com
amortecedores de melhor qualidade, seria muito bom. Enfim, acho
que se pode fazer uma pequena correção nesse processo e colocar o
projeto em votação, para que sejam satisfeitos os interesses de
alguns Deputados que têm lutado tanto para que ele seja aprovado.
Minha cidade também ganha um pouco. Nós, sabarenses, que já
fomos mãe gestora da maioria deste Estado, hoje também recebemos
pouco. Há de se concluir que a industrialização promovida em
algumas cidades foi com o suor do povo mineiro. Não podemos dizer
que a cidade A ou B se fez sozinha, que hoje tem uma receita melhor
porque se fez sozinha. Verificando que já não há quórum para
continuarmos, quero pedir o encerramento, de plano, 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 encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno,

a discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 46/2008
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e dos Projetos de Lei nºs 1.949/2007 e 2.445/2008, uma vez que
permaneceram em ordem do dia por seis reuniões.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, desconvocando

a extraordinária de amanhã, dia 3, às 9 horas, e convocando as
Deputadas e os Deputados para a ordinária de amanhã, dia 3, às 14
horas, com a ordem do dia já anunciada, e para a extraordinária na
mesma data, às 20 horas, nos termos do edital de convocação.
Levanta-se a reunião.

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA
AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/11/2008
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Padre João, Antônio Carlos Arantes, Chico Uejo
e Getúlio Neiva, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Antônio Júlio e Domingos Sávio. 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 proposições da Comissão. A seguir, é aprovado requerimento
dos Deputados: Vanderlei Jangrossi, Padre João e Chico Uejo, em
que solicitam seja a reunião transformada em especial, com o objetivo
de dar continuação à discussão sobre a crise que afeta os produtores
de leite no Estado, iniciada na parte da manhã. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião e reinicia os debates sobre a crise
que afeta os produtores de leite em razão dos baixos preços pagos
pelos laticínios e cooperativas e ao aumento dos preços dos insumos.
Segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares 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, 2 de dezembro de 2008.
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Vanderlei Jangrossi, Presidente - Chico Uejo - Getúlio Neiva - Padre

João.
ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/11/2008
Às 10h5min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Maria

Lúcia Mendonça e os Deputados Deiró Marra e Carlin Moura,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Padre João. 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 matéria constante na
pauta e comunica o recebimento da seguinte correspondência,
publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre
parênteses: ofício dos Assistentes Técnicos da Educação Básica dos
Municípios de Pompéu e Sete lagoas (22/11/2008). O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.830/2008
(Deputada Ana Maria Resende); 2.831/2008 (Deputada Maria Lúcia
Mendonça); 2.835/2008 (Deputado Carlin Moura); 2.850/2008
(Deputado Vanderlei Jangrossi) e 2.853/2008 (Deputado Deiró Marra),
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 2.773/2008 (relator: Deputado Carlin Moura); 2.776/2008 (relatora:
Deputada Maria Lúcia Mendonça); 2.784/2008 (relatora: Deputada
Ana Maria Resende); 2.787/2008 (relator: Deputado Vanderlei
Jangrossi), que receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
3.001; 3.005; 3.012; 3.013; 3.031 com a Emenda nº 1, e 3.033/2008.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
1.916; 2.646; 2.672; 2.687; 2.695; 2.696; 2.724; 2.729; 2.747; 2.753 e
2.711/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
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compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita a
realização de reuniões de audiência pública para debater a Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 3772, de 29/10/2008, que questiona
o direito à aposentadoria especial a servidores da Educação; do
Deputado Sargento Rodrigues, para debater a necessidade de
transparência para as fundações mantenedoras das faculdades
privadas sediadas no Estado; e do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
para debater a eficácia da avaliação do Exame Nacional do Ensino
Médio - Enem. 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 dezembro de 2008.
Deiró Marra, Presidente - Carlin Moura - Ana Maria Resende - Eros

Biondini.
ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/11/2008

Às 10h15min, 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 Antônio Júlio, Antônio Carlos Arantes, Dalmo Ribeiro Silva,
Domingos Sávio, Luiz Humberto Carneiro e Neider Moreira. 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 debater os termos do Projeto de Lei nº 2.307/2008, de autoria dos
Deputados Domingos Sávio, Antônio Carlos Arantes e José Henrique,
que altera o art. 17 da Lei nº 14.309, de 19/6/2002, que dispõe sobre
as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado, e
comunica o recebimento de correspondência do Sr. Edward Lanusse
Patrício Vasconcelos, publicada no “Diário do Legislativo”, em
14/11/2008. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir
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os Srs. Humberto Candeias Cavalcanti, Diretor Geral do Instituto
Estadual de Florestas - IEF-, representando o Secretário de Estado de
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, José
Carlos de Carvalho; Luciano José Alvarenga, Assessor Jurídico do
Centro de Apoio Operacional do Meio Ambiente, Patrimônio Cultural,
Habitação e Urbanismo - CAO-MA -, representando o Procurador-
Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, Jarbas Soares Júnior;
Cristina Chiodi, Assessora Jurídica, representando a Superintendente
Executiva da Associação Mineira de Defesa do Ambiente - Amda -,
Maria Dalce Ricas; e Ângelo Henrique Saksid, Prefeito Municipal de
Fama e Presidente da Associação dos Municípios do Lago de Furnas
- Alago -, que são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência
concede a palavra ao Deputado Almir Paraca, autor do requerimento
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos
ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Gilberto Abramo, em que
solicita seja realizada reunião conjunta com a Comissão de
Constituição e Justiça, para discutir o Projeto de Lei nº 2.880/2008,
que altera a área da Estação Ecológica do Cercadinho, criada pela Lei
nº 15.979, de 13/1/2006; Délio Malheiros, em que solicita seja
realizada audiência pública para discutir o Decreto Federal nº 6.640,
de 7/11/2008, que altera, o Decreto Federal nº 99.556, de 1º/10/90,
que dispõe sobre a proteção das cavidades naturais subterrâneas
existentes no Território Nacional e dá outras providências; Dalmo
Ribeiro Silva (3), em que solicita sejam enviados ofícios ao Presidente
desta Casa com vistas à instalação da Frente Parlamentar em Defesa
do Lago de Furnas, à inclusão na ordem do dia de Plenário do Projeto
de Lei nº 1.654/2007, e que, após ouvidas as Comissões a que foram
distribuídas o Projeto de Lei nº 2.307/2008 e antes de sua apreciação
pelo Plenário da Casa, seja a matéria devolvida à Comissão de
Constituição e Justiça para nova análise; e Sávio Souza Cruz, em que
pleiteia seja solicitada ao Secretário de Estado de Meio Ambiente e
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Desenvolvimento Sustentável informação sobre indenização ou
relocação dos produtores rurais cujas propriedades sejam marginais
ao Rio Doce e situadas entre o barramento e a casa de força, no
trecho de vazão reduzida, da Usina Hidrelétrica Eliezer Batista, no
Município de Aimorés. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece o comparecimento e as informações prestadas
pelos convidados e demais participantes, agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Wander Borges - Fábio Avelar -

Almir Paraca - Inácio Franco.
ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 26/11/2008
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Rosângela Reis e o Deputado Dimas Fabiano,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento da Deputada Rosângela
Reis, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e acusa o recebimento da seguinte proposição,
para a qual designou a relatora citada a seguir: Projeto de Lei nº
2.799/2008, em turno único (Deputada Rosângela Reis). 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 2.800/2008 com as
Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Dimas Fabiano, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de
Lei nº 2.553/2008 (relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça), que
recebeu parecer por sua aprovação. Submetido a votação, é aprovado
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o Requerimento nº 3.062/2008. 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, 3 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Dimas Fabiano - Maria Lúcia

Mendonça.
ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/11/2008

Às 16h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Chico Uejo,
Domingos Sávio, Inácio Franco e Adalclever Lopes (substituindo este
ao Deputado Ivair Nogueira, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Fábio Avelar, Sargento Rodrigues e Gilberto Abramo.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elmiro
Nascimento, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Ademir Lucas, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se
à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. A Presidência informa que faz retirar da pauta desta reunião
os Projetos de Lei nºs 2.164 e 2.642/2008, por falta de pressupostos
regimentais. Após discussão e votação, é aprovado, em 1º turno, o
parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.547/2008 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a
Emenda nº 1, apresentada por esta Comissão. (relator: Deputado
Ademir Lucas) . Na fase de discussão do Parecer sobre o Projeto de
Lei nº 2.877/2008, no 1º turno, (relator: Deputado Domingos Sávio que
conclui pela aprovação da matéria com a Emenda nº 1, da Comissão
de Constituição e Justiça) são apresentadas uma proposta de
emenda, do Deputado Arlen Santiago e três do Deputado Sargento
Rodrigues. Encerrada a discussão, é submetido a votação e aprovado
o parecer pela aprovação da matéria com a Emenda nº 1, da
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Comissão de Constituição e Justiça. São rejeitadas as Propostas de
Emendas que receberam o nº 1, do Deputado Arlen Santiago, e 2, 3 e
4, do Deputado Sargento Rodrigues. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ivair Nogueira - Ademir Lucas -

Inácio Franco.
ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

27/11/2008
Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Vanderlei Miranda, Célio Moreira
e Eros Biondini, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Fábio Avelar e Domingos
Sávio. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei
Miranda, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Eros Biondini, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater o Projeto de Lei nº 2.789/2008, do
Governador do Estado, que dispõe sobre o Conselho Estadual de
Turismo; apreciar matéria constante na pauta e discutir e votar
proposições da Comissão. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir a Sra. Jussara Maria Rocha, Superintendente de
Fomento e Desenvolvimento do Turismo; os Srs. Mauro Guimarães
Werkema, Assessor da Secretaria de Turismo, e Almir Jesus
Resende, Assessor Jurídico da mesma Pasta, representando a Sra.
Érica Campos Drumond, titular dessa Pasta; os Srs. Hernani de
Castro Júnior, Secretário Executivo da Agência de Desenvolvimento
do Turismo na Macrorregião Sudeste; Eberhard Hans Aichinger,
Presidente do Conselho Deliberativo do Instituto Estrada Real; as
Sras. Monica Alencar, Presidente da Câmara de Qualificação do
Turismo do Sebrae-MG; Sarah Vaintraub, Presidente do Sindiprom; e
o Sr. Mauro Ribeiro, Diretor da Associação Brasileira de Locadoras de
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Automóveis - Abla -, que são convidados a tomar assento à mesa. O
Presidente, na qualidade de autor do requerimento que deu origem ao
debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta 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. O Projeto de Lei nº 2.789/2008 é retirado da pauta por
determinação do Presidente, por não cumprir pressupostos
regimentais. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva em que solicita seja realizada reunião no Distrito de
Monte Verde, no Município de Camanducaia, para debater, em
audiência pública, a importância do reconhecimento desse Distrito
como estância climática por meio da Lei nº 17.110, de 2007. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2008.
Vanderlei Miranda, Presidente - Braulio Braz - Eros Biondini - Dalmo

Ribeiro Silva - Lafayette de Andrada.
ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/11/2008

Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Carlin Moura e João Leite, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente Deputado André
Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado 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 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. Após discussão
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e votação, são aprovadas, em turno único, na forma de emendas
apresentadas ao Projeto de Lei nº 2.785/2008, as Propostas de Ação
Legislativa nºs 680, 921/2008 (relator: Deputado João Leite); 730 e
741/2008 (relator: Deputado João Leite, em virtude de redistribuição);
683, 726, 947/2008 (relator: Deputado André Quintão); e 685/2008
(relator: Deputado André Quintão, em virtude de redistribuição);
738/2008 (relator: Deputado Carlin Moura) e 701/2008 (relator:
Deputado Carlin Moura, em virtude de redistribuição) e na forma
emenda e de projeto de lei apresentados, a Proposta de Ação
Legislativa nº 813/2008 (relator: Deputado André Quintão). Registra-se
a presença do Deputado Eros Biondini. 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 (2),
em que solicita sejam encaminhadas Manifestações de Aplauso ao
novo Procurador-Geral de Justiça, Dr. Alceu José Torres Marques, e
ao Governador do Estado pela escolha feita na lista tríplice eleita
pelos integrantes do Ministério Público; ao Cineasta Kiko Goifman,
pela premiação de seu filme “Filmefobia” como o melhor longa-
metragem do 41º Festival de Brasília; Carlin Moura e André Quiintão
(2), em que solicitam reunião de audiência pública desta Comissão
para debater a reforma política no País, cujos anteprojetos já foram
encaminhados à Câmara dos Deputados por meio do Aviso Ministerial
nº 1.297, por solicitação do Fórum Mineiro pela Reforma Política e da
ONG “Mãos de Minas”; em que solicitam reunião conjunta desta
Comissão com a de Administração Pública para, em audiência
pública, discutir os critérios de promoção por escolaridade adicional do
servidor das carreiras dos grupos de atividades do Poder Executivo.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, lembra aos membros da Comissão das reuniões
extraordinárias dos dias 2, 3 e 4/12 e convoca para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura - João Leite - Maria Lúcia

Mendonça.
ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA



388
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/12/2008

Às 14h3min, 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 Délio
Malheiros, João Leite, Adalclever Lopes, Gilberto Abramo, Gustavo
Valadares, Agostinho Patrús Filho, Getúlio Neiva e Lafayette de
Andrada. 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 de correspondência do Desembargador
Carlos Cini Marchionatti, Presidente da Associação dos Juízes do Rio
Grande do Sul - Ajuris -, publicada no “Diário do Legislativo”, em
29/11/2008. Passa-se à 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.880/2008,
na forma do Substitutivo nº 2 apresentado por esta Comissão. Na fase
de discussão do parecer, o Deputado Fábio Avelar apresenta a
Proposta de Emenda nº 1, em que solicita seja acrescentado
parágrafo ao art. 4º A do Substitutivo nº 2 apresentado, sendo a
proposta rejeitada. 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 dezembro de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Wander Borges -

Almir Paraca - Inácio Franco.
ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/12/2008

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Maria Lúcia Mendonça (substituindo esta ao Deputado Gustavo
Valadares, por indicação da Liderança do DEM) e os Deputados
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André Quintão, Carlin Moura e João Leite, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir e votar matéria constante na pauta e
tratar de assuntos de interesse da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições que dispensam à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovada, em turno único, a
Proposta de Ação Legislativa nº 591/2008 (relatora: Deputada Maria
Lucia Mendonça, em virtude de redistribuição), na forma de emenda
apresentada ao Projeto de Lei nº 2.785/2008. Retira-se da reunião a
Deputada Maria Lúcia Mendonça. Após discussão e votação, são
aprovadas, em turno único, cada uma por sua vez, na forma de
emendas apresentadas ao Projetos de Lei nº 2.785 e 2.786/2008, as
Propostas de Ação Legislativas nºs 630 e 823/2008 (relator: Deputado
André Quintão), e na forma de emendas apresentadas ao Projeto de
Lei nº 2.785/2008 as Propostas de Ação Legislativa nºs 611, 641 e
1.007/2008 (relator: Deputado João Leite); 621 e 950/2008 (relator:
Deputado João Leite, em virtude de redistribuição); 705, 706, 707,
810, 925 e 938/2008 (relator: Deputado Carlin Moura); 658 e 684/2008
(relator: Deputado Carlin Moura, em virtude de redistribuição); 675,
721 e 722/2008 (relator: Deputado André Quintão). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura - João Leite.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 2/12/2008
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Agostinho Patrús Filho e Gilberto
Abramo, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Agostinho Patrús Filho, declara
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aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o
recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o relator
citado a seguir: Projeto de Lei nº 2.886/2008, em turno único
(Deputado Gilberto Abramo). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.886/2008
(relator: Deputado Gilberto Abramo). Registra-se a presença do
Deputado Lafayette de Andrada. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão - Gilberto

Abramo.
ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/12/2008

Às 15h36min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Carlin Moura, João Leite e Fábio Avelar, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Délio
Malheiros. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir, em audiência pública, as propostas
apresentadas em consulta pública para a destinação do espaço antes
denominado “Mercado Distrital de Santa Tereza", especialmente a
forma de votação adotada para a escolha do melhor projeto e a
discutir e votar proposições da Comissão. A Presidência interrompe a
1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Leonardo Duque Barbabela,
Promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público; Ibiraci José do
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Carmo, Presidente da Associação Comercial do Bairro Santa Tereza e
defensor do Projeto “Mercado Mineiro”; Francisco Paula Pelúcio,
defensor do Projeto “Mercado Cultural"; e Tarcísio de Campos Ribeiro
Júnior, defensor do Projeto “Centro de Artes, Cultura e Tecnologias
Socioambientais”, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Délio Malheiros, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta nas notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação é aprovado
requerimento do Deputado Délio Malheiros, em que solicita seja
ouvida nesta reunião a Sra. Gláucia Maria da Cunha. 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 dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Gustavo Valadares.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

731/2008
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 731/2008, de autoria da Frente de

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, sugere alteração da
finalidade da Ação 1205 - Construção de Unidades Socioeducativas -
e destinação de metas físicas e financeiras com vistas a garantir
recursos para a construção de unidade socioeducativa para o público
feminino.

No decorrer da tramitação, foi anexada à proposição em análise a
Proposta de Ação Legislativa nº 732/2008, de autoria da Câmara de
Vereadores de Carandaí - Pastoral do Menor Barbacena -, que sugere
alteração de regionalização nessa mesma ação.

As propostas foram apresentadas, respectivamente, na audiência
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pública realizada nos dias 5 a 7/11/2008, em Belo Horizonte, e no dia
30/10/2008, em Barbacena, 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, exercício de 2009, conforme estabelece o art. 7º da Lei nº
17.347, de 16/1/2008.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008, vêm agora as
propostas a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Proposta de Ação Legislativa nº 731/2008, de autoria da Frente de

Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, sugere alteração da
finalidade da Ação 1205 - Construção de Unidades Socioeducativas –
e destinação de metas físicas e financeiras com vistas a garantir
recursos para a construção de unidade socioeducativa para o público
feminino.

A Lei Federal nº 8.069, de 1990, que contém o Estatuto da Criança e
do Adolescente - ECA -, prevê em seu art. 121 a medida
socioeducativa de internação, “que constitui medida privativa de
liberdade, sujeita aos princípios de brevidade, excepcionalidade e
respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento”. Ainda
nos termos do dispositivo destacado, “será permitida a realização de
atividades externas, a critério da equipe técnica da entidade, salvo
expressa determinação judicial em contrário”. Além disso, a medida
deverá ser reavaliada a cada seis meses e o período máximo de
internação é de três anos. Deve ser aplicada exclusivamente quando
se mostrar absolutamente necessária, pois é a mais severa das
medidas socioeducativas estabelecidas no Estatuto.

A internação tem como objetivo essencial a ressocialização e a
reeducação do adolescente infrator, mediante a conjugação da
punição representada pela limitação do direito de ir e vir, com o
usufruto pleno dos direitos que lhe são assegurados no art. 124 do
ECA, como o de poder entrevistar-se pessoalmente com o
representante do Ministério Público, receber visitas, ter acesso aos
meios de comunicação social e permanecer internado na mesma
localidade ou naquela que for mais próxima do domicílio dos pais.

Neste ponto, é mister reafirmar a impropriedade, e mesmo, a
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ilegalidade, da manutenção em celas de cadeias públicas do
adolescente infrator condenado ao cumprimento de medida
socioeducativa de internação. Nessa hipótese, adolescentes e
criminosos ocupam o mesmo prédio, mantêm contato uns com os
outros, permitindo que os primeiros assimilem comportamentos e
idéias não condizentes com a filosofia estabelecida no Estatuto da
Criança e do Adolescente. Essa prática, que vem sendo adotada no
sistema carcerário estadual, culmina por provocar no adolescente
infrator sob internação um efeito degenerativo do seu caráter já
fragilizado.

De fato, o modelo proposto no ECA tem orientação oposta ao
quadro que se vem apresentando, pois pressupõe que a entidade de
internação seja dotada de profissionais especializados, com propostas
pedagógicas, pautadas em critérios de criminologia, para permitir a
reeducação do adolescente infrator. Com efeito, é do conhecimento
geral que a inexistência de entidades especializadas, com
profissionais preparados, tem gerado resultados desastrosos no
trabalho de recuperação de adolescentes infratores. Como exemplo,
podemos citar determinadas instituições criadas para esse tipo de
trabalho, as quais, destituídas de estrutura física e humana, bem
como de planejamento, requisitos indispensáveis para o desempenho
das funções que lhes caberiam, têm sido palco de fugas e rebeliões
de adolescentes infratores postos sob a sua responsabilidade e
proteção. A extinta Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor -
Febem - é um exemplo desse tipo de instituição que fracassou.

Diante desse quadro, a internação, como medida privativa da
liberdade, depende de projetos pedagógicos e de instituições
adequadamente preparadas para receber o adolescente infrator, sem
o que não se mostrará eficaz no trabalho de efetivação dos objetivos
determinados pelo ECA.

À luz dos argumentos apresentados, a criação de unidades
socioeducativas regionalizadas, devidamente estruturadas, planejadas
e aparelhadas para o cumprimento da missão legal de
ressocialização, educação e reeducação do adolescente autor de ato
infracional, objetivando a redução do déficit de vagas, tanto para o
público masculino quanto o feminino, configura medida altamente
meritória.
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Dessa forma, somos pelo acolhimento das propostas em análise na

forma de requerimento e de emenda ao projeto de lei de revisão do
PPAG 2008-2011, exercício de 2009.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 731/2008 na forma de requerimento de emenda ao
Projeto de Lei nº 2.785/2008.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - Fábio Avelar - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
736/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 736/2008, de autoria do Ministério
Público, da Frente de Defesa da Criança e Adolescente e do Consea,
sugere alteração da finalidade da Ação 4368 – Estruturação do
Programa de Egressos – e aumento de metas físicas e financeiras.

A proposta foi apresentada na audiência pública realizada 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, exercício de 2009, conforme estabelece o art. 7º da Lei nº
17.347, de 16/1/2008.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008, vem agora a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Proposta de Ação Legislativa nº 736/2008, de autoria do Ministério

Público, da Frente de Defesa da Criança e Adolescente e do Consea ,
sugere alteração da finalidade da Ação 4368 – Estruturação do
Programa de Egressos – para "promover o atendimento aos
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", com aumento de meta física e de meta financeira.

O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA –, no seu art. 121,
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estabelece a medida socioeducativa de internação, constituindo
medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios da brevidade,
excepcionalidade e respeito à condição peculiar de pessoa em
desenvolvimento.

A internação tem como objetivo principal a ressocialização e a
reeducação do adolescente infrator, mediante a conjugação da
punição representada pela limitação do direito de ir e vir, com o
usufruto pleno dos direitos que lhe são assegurados no art. 124 do
ECA, como o de poder entrevistar-se pessoalmente com o
representante do Ministério Público, receber visitas, ter acesso aos
meios de comunicação social e permanecer internado na mesma
localidade ou naquela que for mais próxima do domicílio dos pais.

No Brasil, a realidade dos adolescentes, incluindo aqueles em
cumprimento de medida socioeducativa, exige atenção especial do
Estado, tendo em vista a necessidade de uma agenda positiva para a
implementação de políticas públicas e sociais, principalmente da
política de atendimento socioeducativo.

Assim, somos pelo acolhimento da proposta em análise na forma de
emenda ao projeto de lei de revisão do PPAG 2008-2011, exercício de
2009, com vistas a alterar a finalidade da Ação 4368 e aumentar as
metas físicas e financeiras para os anos de 2010 e 2011.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 736/2008 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Fábio Avelar, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
737/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 737/2008, de autoria do Ministério
Público, da Promotoria da Infância e da Frente de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente, sugere a criação de ação nova, a partir
do desdobramento da Ação 4362 - Aprimoramento e Ampliação da
Gestão de Medidas de Meio Aberto.

A proposta foi apresentada na audiência pública realizada nos dias 5
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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, exercício de 2009, conforme estabelece o art. 7º da Lei nº
17.347, de 16/1/2008.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008, vem agora a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Proposta de Ação Legislativa nº 737/2008, de autoria do Ministério

Público, da Promotoria da Infância e da Frente de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente, sugere a criação de ação nova, a partir
do desdobramento da Ação 4362 - Aprimoramento e Ampliação da
Gestão de Medidas de Meio Aberto.

Conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA
-, são seis as medidas socioeducativas aplicáveis a adolescentes
julgados pela prática de ato ilícito que se equipare a crime ou
contravenção penal: advertência, obrigação de reparar o dano,
prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida,
semiliberdade e internação. Pelo próprio conteúdo das medidas, as
ações que as compõem devem sempre envolver o contexto social do
adolescente. Assim, a família, a comunidade e o poder público devem
estar necessariamente comprometidos, para que se atinja o fim
almejado de inclusão do adolescente.

O Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo - Sinase - é um
conjunto ordenado de princípios, regras e critérios, de caráter jurídico,
político, pedagógico, financeiro e administrativo, que envolve desde o
processo de apuração de ato infracional até a execução de medida
socioeducativa. Esse sistema nacional inclui os sistemas estaduais,
distrital e municipais, bem como as políticas, os planos e os
programas específicos de atenção a esse público.

O Sinase prevê que o Estado deverá instituir, regular e manter o seu
sistema de atendimento socioeducativo, enquanto o Município deverá
criar e manter os programas de atendimento para a execução das
medidas de meio aberto.

Assim, a proposta em análise está em sintonia com as diretrizes do
Sinase e com a política nacional de garantia de absoluta prioridade
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para as crianças e os adolescentes.

Dessa forma, somos pelo acolhimento da proposta na forma de
emendas ao projeto de lei de revisão do PPAG 2008-2011, exercício
de 2009, e ao projeto do Orçamento.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 737/2008, na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs
2.785 e 2.786/2008.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - Fábio Avelar - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
745/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 745/2008, de autoria da Comissão
Regional de Segurança Alimentar - CRSANS - e do Consea, sugere
alteração na Ação 1357 - Construção de Acessos a Unidades
Prisionais - Setop -, para inclusão da região do Rio Doce, com vistas a
assegurar recursos para a pavimentação asfáltica do acesso à
Penitenciária Floriano de Paula, no Distrito de Nova Floresta - Paca -,
no Município de Governador Valadares.

A proposta foi apresentada na audiência pública realizada 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, exercício de 2009, conforme estabelece o art. 7º da Lei nº
17.347, de 16/1/2008.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008, vem agora a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Proposta de Ação Legislativa nº 745/2008, de autoria da Comissão

Regional de Segurança Alimentar - CRSANS - e do Consea, sugere
alteração na Ação 1357 - Construção de Acessos a Unidades
Prisionais - Setop -, para inclusão da região do Rio Doce, com
destinação de metas física e financeira, a fim de assegurar recursos
para a pavimentação asfáltica do acesso à Penitenciária Floriano de
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Paula, no Distrito de Nova Floresta - Paca, no Município de
Governador Valadares, mantendo-se a regionalização e a distribuição
de metas para as demais regiões, em todos os anos, conforme o
proposto no projeto de revisão do PPAG.

A dificuldade de acesso às penitenciárias estaduais impede o
exercício eficaz das atribuições dos Poderes do Estado voltadas para
a fiscalização, a prestação de diversos serviços públicos à
comunidade local e à população carcerária, em detrimento da
observância constitucional e legal dos direitos e dos deveres impostos
às partes envolvidas, que correspondem, em última análise, aos
membros dos Poderes constituídos e às populações local e carcerária.

Em razão da precariedade das estradas, meio de acesso aos locais
que reclamam toda natureza de serviços, fica prejudicado o
oferecimento de serviços de saneamento básico, de infra-estrutura
urbana e de atendimento médico e odontológico, seja para os
moradores da região, seja para a população carcerária; de serviços de
informação e de acompanhamento processual, a que fazem jus os
sentenciados; além da atenção e diligência do trabalho dos
Defensores Públicos junto aos presos que cumprem pena no
estabelecimento destacado.

Assim, é patente a oportunidade, a conveniência e a necessidade do
remanejamento dos recursos regionais para atender o Município de
Governador Valadares, mediante compartilhamento dos recursos
previstos na mesma ação. A proposta de ação legislativa assim
recebida, não implica, portanto, impacto financeiro.

Dessa forma, somos pelo acolhimento da proposta em análise na
forma de emenda ao projeto de lei de revisão do PPAG 2008-2011,
exercício de 2009, e de emenda correspondente ao projeto do
Orçamento.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 745/2008, na forma de emendas ao Projeto de Lei nº
2.785/2008 e ao Projeto de Lei nº 2.786/2008.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Fábio Avelar, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
746/2008
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Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 746/2008, do Conselho de

Segurança Pública - Consep - de Ituiutaba, sugere ampliação de
metas física e financeira da Ação 4281 - Incentivo à Ampliação do
Sistema Apac -, com vistas a assegurar recursos para a implantação
de unidade da Apac no Município de Iturama. No decorrer da
tramitação, foram anexadas à proposição em análise as Propostas de
Ação Legislativa nºs 747/2008, da Associação de Amigos e Familiares
de Pessoas em Privação de Liberdade, 748/2008, da Câmara
Municipal de Carandaí, e 981/2008, da Prefeitura de Santa Vitória.

As propostas foram apresentadas nas audiências públicas
realizadas no dia 30/10/2008, em Barbacena, nos dias 5 a 7/11/2008,
em Belo Horizonte, e no dia 13/11/2008, 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, exercício de 2009,
conforme estabelece o art. 7º da Lei nº 17.347, de 16/1/2008.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 20 e 21/11/2008, vêm agora
as propostas a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
As Propostas de Ação Legislativa nºs 746/2008, do Consep de

Ituiutaba, 747/2008, da Associação de Amigos e Familiares de
Pessoas em Privação de Liberdade, 748/2008, da Câmara Municipal
de Carandaí, e 981/2008, da Prefeitura de Santa Vitória, sugerem
ampliação de metas física e financeira da Ação 4281 - Incentivo à
Ampliação do Sistema Apac -, com vistas a assegurar recursos para a
implantação de unidades da Apac, respectivamente, nos Municípios
de Iturama, Belo Horizonte (especificamente para mulheres), Carandaí
e Santa Vitória.

Inicialmente, releva salientar que a Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados - Apac - é uma entidade civil sem fins
lucrativos voltada para a proteção da sociedade e a promoção da
justiça. Com essa finalidade, a Apac adota uma metodologia de
recuperação de presos e de defesa da sociedade, baseada na
valorização humana do sentenciado e com ação evangelizadora. Seus
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métodos incluem a participação da comunidade, o trabalho para os
recuperandos, a religião e sua importância na vida humana, a
assistência jurídica e à saúde do recuperando e a participação da
família no processo, além de outros elementos.

A entidade tem como uma de suas missões promover a
conscientização do Estado e da sociedade para o exercício
pedagógico da pena, e pauta suas ações em princípios como o da
valorização humana, o da igualdade e o perdão como fundamento da
espiritualidade.

Além do baixo índice de reincidência que se verifica em relação aos
condenados recolhidos a esse tipo de instituição, é importante
ressaltar algumas das vantagens decorrentes da adoção dessa
metodologia, como o respeito à família e à individualidade dos
recuperandos, o respeito mútuo entre os recuperandos, laborterapia
artesanal, alfabetização obrigatória, alojamento igual para todos,
formação profissionalizante, aulas de valorização humana,
participação da comunidade por meio do voluntariado.

Nada mais justo, portanto, que o Estado assegure a destinação de
recursos para a implantação de unidades da Apac em Belo Horizonte,
onde a prioridade é para o público feminino, e para os Municípios de
Carandaí, Iturama e Santa Vitória. A medida se mostra importante,
especialmente se considerarmos a demanda por uma
descentralização dos presídios; a eliminação da aglomeração de
condenados e conseqüente redução do processo de formação de
quadrilhas - muito comuns nos estabelecimentos penitenciários
tradicionais e que se caracterizam pela submissão dos mais fracos
aos mais fortes -; além da melhoria na estrutura do estabelecimento
prisional, que passa a dispor de salas para laborterapia, biblioteca,
laboratório médico-odontológico, refeitório, reuniões, aulas, encontros
festivos e atos religiosos.

Dessa forma, somos pelo acolhimento da proposta em análise na
forma de requerimento e de emenda ao projeto de lei de revisão do
PPAG 2008-2011, exercício de 2009.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 746/2008 na forma de requerimento e de emenda ao
Projeto de Lei nº 2.785/2008.
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Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Fábio Avelar, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
758/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 758/2008, da Frente de Defesa
dos Direitos da Criança e do Adolescente, sugere alteração do
produto e da unidade de medida da Ação 4269 - Constituição de Rede
de Serviços e Projetos de Atendimento ao Usuário de Droga.

A proposta foi apresentada na audiência pública realizada 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, exercício de 2009, conforme estabelece o art. 7º da Lei nº
17.347, de 16/1/2008.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008, vem agora a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Proposta de Ação Legislativa nº 758/2008, da Frente de Defesa

dos Direitos da Criança e do Adolescente, sugere alteração do
produto e da unidade de medida da Ação 4269 - Constituição de Rede
de Serviços e Projetos de Atendimento ao Usuário de Droga.

Trata-se de reforçar a implementação de atividades dirigidas aos
usuários de drogas, com o objetivo de prevenir ou minorar os efeitos
que essas substâncias acarretam para a população usuária,
notadamente os danos à saúde. Os usuários de drogas em geral,
especialmente as injetáveis, apresentam alto risco de infecção pelo
vírus HIV e outras doenças cuja transmissão se dá pela via
sanguínea, tais como as hepatites.

A proposta viabilizará a promoção de medidas voltadas para a
prática do sexo seguro e a injeção não contaminada de drogas,
problemas que vêm afligindo a população focalizada. Além disso,
poderá criar oportunidades para o treinamento dos executores de
projetos direcionados para a redução de danos à saúde, visando ao
aprimoramento técnico e à discussão de estratégias no nível local,
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com ênfase para a população infantil e adolescente.

Dessa forma, somos pelo acolhimento da proposta em análise na
forma de emenda ao projeto de lei de revisão do PPAG 2008-2011,
exercício de 2009.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 758/2008 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Fábio Avelar.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
761/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 761/2008, da Frente de Defesa
DCAMG / Oficina de Imagens / Ministério Público / ASPCENG, sugere
alteração da finalidade da Ação 1344 - Reforma e Ampliação de
Unidades Prediais -, com a inclusão da expressão "com prioridade
para a Divisão de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente -
Dopcad -", bem como ampliação de metas física e financeira da
Região Central, com vistas a assegurar recursos para a reforma da
Dopcad.

A proposta foi apresentada na audiência pública realizada 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, exercício de 2009, conforme estabelece o art. 7º da Lei nº
17.347, de 16/1/2008.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008, vem agora a
proposta a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Proposta de Ação Legislativa nº 761/2008, da Frente de Defesa

DCAMG / Oficina de Imagens / Ministério Público / ASPCENG, sugere
alteração da finalidade da Ação 1344 - Reforma e Ampliação de
Unidades Prediais - para "reformar e ampliar as unidades prediais
destinadas às delegacias da Capital, com prioridade para a Divisão de
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Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente - Dopcad -, e do
interior do Estado", bem como 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 metas física
e financeira para as demais regiões, em todos os anos, conforme o
proposto no projeto de revisão do PPAG. (Grifo nosso.)

A Divisão de Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente –
Dopcad –, da Polícia Civil, constitui-se em uma delegacia
especializada em que são inicialmente recebidos os adolescentes
infratores. Nessa Delegacia, os adolescentes permanecem por, no
máximo, 24 horas, período em que a maioria é liberada por não se
tratar de caso de aplicação de medida socioeducativa de internação,
em virtude de a infração cometida apresentar menor potencial
ofensivo, a exemplo de pequenos furtos e ameaças.

O que vem ocorrendo em Belo Horizonte é que o adolescente
apreendido numa sexta-feira à noite é levado para a Dopcad, onde
fica recolhido durante todo o fim de semana para ser apresentado ao
Juiz somente na segunda-feira. Aliado a esse fato, o número de
adolescentes infratores recolhidos na Delegacia vem crescendo a
cada ano. Em 2004, por exemplo, chegou-se ao montante de 5.748
adolescentes. Em 2008, só nos quatro primeiros meses, esse número
já alcançou o total de 1.946 adolescentes infratores, o que equivale a
uma média de quase 500 ocorrências mensais, segundo informações
de uma das Delegadas da Dopcad, Andréia Aparecida Soares. Diante
desse quadro, fica patente a imperiosa necessidade de provisão de
recursos para a reforma de estabelecimentos como esse, além de sua
ampliação, com vistas ao atendimento da crescente demanda
verificada pela administração pública no trato das questões
relacionadas com o adolescente infrator.

Nada mais justo, portanto, que as alterações sugeridas pela
proposição em análise sejam acatadas, uma que conjugam a garantia
da disponibilização de recursos para a realização de reforma e
ampliação das unidades prediais destinadas às delegacias da Capital,
em especial da Dopcad, além das delegacias do interior do Estado,
com a manutenção da regionalização e da distribuição de metas física
e financeira para as demais regiões, em todos os anos.

Dessa forma, somos pelo acolhimento da proposta em análise na
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forma de emenda ao projeto de lei de revisão do PPAG 2008-2011,
exercício de 2009, e de emenda correspondente ao projeto do
Orçamento.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 761/2008, na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs
2.785 e 2.786/2008.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Fábio Avelar.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
806/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 806/2008, de autoria do Sindicato
Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais – Sind-UTE –
, sugere a criação de ação nova “Apoio à Formação de Nível Superior”
ao Programa Estruturador 014 – “Desempenho e Qualificação de
Professores”, com a finalidade de conceder bolsas de estudos de nível
superior aos profissionais de educação. Em razão da similaridade de
objetivos, foi anexada a essa proposição a Proposta de Ação
Legislativa nº 807/2008, de autoria da mesma entidade.

As propostas foram apresentadas nas audiências públicas
realizadas por esta Comissão nos dias 23/10/2008, em Itaobim, e 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 em análise objetiva criar ação nova

para concessão de bolsas de estudos de ensino superior aos
profissionais de educação.

Sem dúvida, faz-se necessária a formação contínua dos professores
da educação básica, notadamente em relação à formação superior.
Dessa forma, o Estado tem papel preponderante em fornecer os
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meios para a capacitação desses profissionais.

Portanto, é procedente a proposição em comento, razão pela qual a
acolhemos, na forma de emendas ao PPAG e ao Projeto de Lei
Orçamentária Anual.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 806/2008, na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs
2.785 e 2.786/2008.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Fábio Avelar.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
827/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 827/2008, de autoria do Conselho
Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável –
Consea/MG –, sugere a inclusão, no Programa 234 – Alimentação
Escolar –, da ação nova “Hortas Escolares”, com a finalidade de 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.

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 proposta em análise é um desdobramento do trabalho da

Comissão de Representação do Ciclo de Debates “Alimentação
Escolar como Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional”,
realizado nesta Casa Legislativa em 2007. No documento final do ciclo
de debates, a criação de hortas escolares é defendida como uma das
principais práticas de educação alimentar no ambiente escolar e está
em consonância com a Lei nº 15.072, de 2004, que dispõe sobre a
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promoção da educação alimentar e nutricional nas escolas públicas e
privadas do Sistema Estadual de Educação, e com a Portaria
Interministerial nº 1.010, que institui as diretrizes para a promoção da
alimentação saudável nas escolas das redes públicas e privadas, em
âmbito nacional.

Dadas as restrições de ordem orçamentária, propomos o
atendimento da proposta por meio da criação de ação nova na forma
sugerida pelo proponente, mas no formato de um projeto piloto em
2009, com aumento progressivo das metas físicas e financeiras em
2010 e 2011. As metas financeiras se baseiam no modelo de hortas
escolares adotado pela Fundação Banco do Brasil, em que o custo
anual de uma horta escolar é estimado em R$550,00.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 827/2008, na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs
2.785 e 2.786/2008.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Fábio Avelar.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
829/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 829/2008, da Coordenadoria
Geral da Política Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável e do Conselho Regional de Nutricionistas - 9ª Região,
sugere a inclusão da ação Capacitação Continuada de Recursos
Humanos Envolvidos na Execução do Programa de Alimentação
Escolar no Programa 234 – Alimentação Escolar, com a finalidade de
garantir a segurança alimentar e nutricional dos escolares. Em razão
da similaridade de objetivos, foi anexada a essa proposta a Proposta
de Ação Legislativa nº 851/2008, do Consea-MG, que sugere a
criação de cargo de nutricionista e dieteta, 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 e colaborar no treinamento de
pessoal.

As propostas foram apresentadas nas audiências públicas
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realizadas por esta Comissão em 30/10/2008, em Barbacena, e 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
As propostas em tela são fruto do trabalho da Comissão de

Representação do Ciclo de Debates “Alimentação Escolar como
Estratégia de Segurança Alimentar e Nutricional”, que sistematizou e
aprimorou as propostas apresentadas no evento.

A necessidade de capacitação para os profissionais responsáveis
pela alimentação escolar está prevista na Portaria Interministerial nº
1.010, que institui as diretrizes para a promoção da alimentação
saudável nas escolas de níveis infantil, fundamental e médio das
redes públicas e privadas, em âmbito nacional. Nas normas que
regulamentam o Programa Nacional de Alimentação Escolar, está
previsto também que a responsabilidade técnica na execução do
programa compete ao nutricionista, com o auxílio dos técnicos em
nutrição.

Portanto, entendemos que as propostas em análise se assentam em
sólida base legal e são fundamentais para a garantia da alimentação
de qualidade nas escolas.

Apesar de reconhecer o mérito da Proposta de Ação Legislativa nº
851/2008, sabe-se que a criação de cargos na estrutura do Poder
Executivo deve ser feita por lei específica e é de competência privativa
desse Poder. Dessa forma, consideramos pertinente o acolhimento
das propostas por meio da criação de ação de capacitação de
recursos humanos envolvidos na execução do Programa de
Alimentação Escolar, ficando expressa na finalidade da ação a diretriz
de acompanhamento por nutricionistas e técnicos em nutrição.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 829/2008 na forma de emendas ao Projeto de Lei nº
2.785/2008 e ao Projeto de Lei nº 2.786/2008.
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Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - Fábio Avelar - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
834/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 834/2008, de autoria da
Associação Mineira das Escolas Família Agrícola – Amefa –, sugere a
alteração da finalidade, da regionalização, das metas físicas e
financeiras da Ação 4587 – Atendimento à Escola Família Agrícola,
Programa 232 – Escola Família Agrícola. Em razão de versarem sobre
o mesmo tema, foram anexadas a ela as Propostas de Ação
Legislativa nºs 835 e 836/2008, também de autoria da Amefa.

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 a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
As Escolas Família Agrícola – Efas – são mantidas por associações

comunitárias e visam proporcionar educação aos jovens do meio rural
considerando a sua realidade e a sua vida familiar, por meio da
pedagogia da alternância, que enfatiza a formação escolar pelo
regime seriado e também a formação técnica em agropecuária. As
Efas atualmente configuram uma importante estratégia de cooperação
entre Estado e sociedade civil na oferta de educação gratuita de
qualidade na zona rural.

As Propostas de Ação Legislativa nºs 835 e 836/2008 objetivam
atualizar o repasse de recursos do Estado às Efas, de acordo com os
valores do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais de Educação – Fundeb.
Segundo informações fornecidas pelo Subsecretário de Administração
do Sistema Educacional, Gilberto Rezende dos Santos, em audiência
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pública conjunta das Comissões de Educação e de Política
Agropecuária e Agroindustrial, realizada no dia 26/11/2008, o decreto
que atualiza os valores dos repasses conforme o Fundeb será editado
no próximo ano, razão pela qual as referidas propostas se mostram
tempestivas.

A Proposta de Ação Legislativa nº 834/2008, por sua vez, pretende
que os recursos remanescentes dos repasses na forma de bolsas
possam ser utilizados em obras de infra-estrutura.

Assim, consideramos pertinente o atendimento da proposta por meio
da criação de duas ações novas: uma destinada ao repasse aos
alunos do ensino fundamental, na modalidade de tempo integral; e a
outra, aos alunos do ensino médio, na modalidade integrada à
educação profissional. Além disso, sugerimos a alteração da Ação
4587 – Atendimento à Escola Família Agrícola –, para compatibilizá-la
com a criação das duas ações novas.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 834/2008 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs
2.785 e 2.786/2008.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - Fábio Avelar - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
846/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 846/2008, de autoria da
Clarosofia Núcleo Mundial - CNM -, sugere a oferta de atendimento
psicológico aos alunos, docentes e pais nas escolas de educação
básica do Estado. Em razão da similaridade de objetivos, foram
anexadas a essa proposição as Propostas de Ação Legislativa nºs
872, da Oficina de Imagens e da Frente dos Direitos da Criança e do
Adolescente, 879, da Editora O Lutador, e 999/2008, do Conselho
Regional de Assistência Social.

As propostas foram apresentadas nas audiências públicas
realizadas por esta Comissão nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo
Horizonte, e em 13 de novembro, em Montes Claros, com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
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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 a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
As propostas em apreciação tratam, em síntese, da necessidade de

acompanhamento social dos alunos e famílias, objeto da Ação 4069 –
Acompanhamento Social nas Escolas Públicas –, vinculada ao
Programa 033 – Poupança Jovem –, excluída no projeto de revisão do
PPAG para 2009, encaminhado pelo Poder Executivo.

Esta Comissão corrobora o entendimento das entidades
proponentes de que a ação deve ser restaurada, uma vez que está
perfeitamente alinhada aos objetivos do Programa Poupança Jovem,
que busca estimular o comportamento pró-ativo dos jovens em áreas
de risco. A atuação da escola, nesse aspecto, não deve circunscrever-
se aos seus limites, fazendo-se necessário um acompanhamento
social das famílias dos beneficiários do programa e da comunidade
em que vive.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 846/2008 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs
2.785 e 2.786/2008.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - Fábio Avelar - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
978/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 978/2008, de autoria do Comasp,
sugere a ampliação da meta financeira da Ação 2005 – Apoio aos
Conselhos Municipais e Tutelares da Criança e do Adolescente –, do
Programa 266 – Gestão da Política da Criança e do Adolescente –,
aos valores executados em 2008.

A proposta foi apresentada na audiência pública realizada por esta
Comissão no dia 13/11/2008, em Montes Claros, com a finalidade de
colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
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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 que a meta financeira da Ação

2005 – Apoio aos Conselhos Municipais e Tutelares da Criança e do
Adolescente –, proposta para o ano de 2009, seja igual ao valor
executado em 2008: R$700.000,00.

No exercício de 2008, havia a previsão de atendimento de 105
conselhos. Para se alcançar esse objetivo, foi previsto um crédito
inicial de R$700.000,00. Desse valor, até o mês de outubro, o governo
do Estado, para uma despesa realizada de R$572.405,60, já havia
empenhado R$682.886,69, o que representa utilizar de 97,56% do
crédito autorizado. Com certeza, o valor inicial já deve ter sido
integralizado.

Isso demonstra que o Estado reconhece serem de fundamental
importância os conselhos municipais e tutelares no acompanhamento
de nossas crianças e adolescentes. Assim, nada mais justo que sejam
retomados, para a mesma meta física, os valores correspondentes ao
exercício de 2008, motivo pelo qual somos pelo acolhimento da
proposição em tela, com as emendas que apresentamos.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 978/2008 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs
2.785 e 2.786/2008.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Fábio Avelar.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.557/2008
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o Projeto de Lei nº

2.557/2008 dispõe sobre a obrigatoriedade de os terminais rodoviários
manterem cadeira de rodas à disposição de pessoas portadoras de
deficiência ou circunstancialmente necessitadas do uso desse
equipamento e dá outras providências.
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Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e

Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade com a Emenda 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
O projeto de lei em análise tem por objetivo instituir a

obrigatoriedade de os terminais rodoviários manterem cadeiras de
rodas à disposição de pessoas com deficiência ou circunstancialmente
necessitadas do uso desse equipamento.

Conforme o Decreto Federal nº 2.521, de 1998, que dispõe sobre a
exploração, mediante permissão ou autorização, de serviços de
transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros, os
terminais rodoviários devem oferecer todos os serviços necessários
ao embarque e desembarque de passageiros. A proposição tem por
finalidade contribuir para a prestação de um serviço adequado aos
usuários desses estabelecimentos. Tornar disponíveis cadeiras de
rodas irá proporcionar mais autonomia e independência às pessoas
com necessidades especiais, tendo em vista as peculiaridades a que
estão sujeitas. É mais uma ação proposta por nossos legisladores
para melhorar a qualidade de vida das pessoas que se encontram em
situação de vulnerabilidade, em cumprimento aos princípios e
diretrizes constitucionais.

Ressalte-se que a questão da acessibilidade se encontra garantida
na Constituição Federal, em seu art. 227, que prescreve a facilitação
do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de
preconceitos e obstáculos arquitetônicos.

Em nosso Estado, entre os diversos avanços na legislação
direcionada às pessoas com deficiência e nas políticas implementadas
pelo governo, podemos citar o Programa Acessibilidade Minas, que
realiza melhorias de acesso em edifícios públicos do Estado. Além
disso, vários prédios de escolas estaduais foram readequados e as
escolas novas e as que passam por reformas já obedecem aos
critérios de acessibilidade.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao emitir seu parecer,
salientou que o interesse social subjacente à norma que se pretende
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instituir afasta qualquer objeção fundada na alegação de que a
exploração de terminais rodoviários deve dar-se nos termos
pactuados no respectivo contrato de concessão, o qual não prevê o
oferecimento de cadeiras de rodas. Com efeito, é da essência do
contrato administrativo a possibilidade de sua alteração de forma
unilateral pela administração pública, desde que respaldada pelo
interesse público, impondo-se, contudo, a recomposição do equilíbrio
econômico-financeiro do contrato. Assim, em razão da exigência de
recomposição do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos em
curso, essa Comissão julgou ser necessária a supressão do comando
constante no “caput” do art. 2º da proposição, segundo o qual o custo
da implantação da lei ficaria a cargo das empresas concessionárias de
terminais rodoviários. Consideramos oportuna a alteração proposta, e
ratificamos o parecer exarado pela Comissão de Constituição e
Justiça, favoravelmente à proposição.

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

2.557/2008, no 1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2008.
Rosângela Reis, Presidente - Dalmo Ribeiro Silva, relator - Antônio

Carlos Arantes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.690/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Ana Maria Resende, o Projeto de Lei nº
2.690/2008 dispõe sobre a afixação de aviso sobre o direito do idoso a
ter acompanhante nas unidades de saúde do Estado.

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 estabelecer a obrigatoriedade de

as unidades de saúde do Estado afixarem, em local visível ao público,
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aviso sobre o direito do idoso a ter acompanhante por ocasião da
internação ou observação.

Atualmente, verifica-se que os direitos das pessoas em situação de
vulnerabilidade, como os idosos, encontram cada vez mais acolhida
na sociedade. O governo e a sociedade têm envidado esforços a fim
de garantir direitos específicos para essa parcela da população,
levando-se em conta as peculiaridades a que estão sujeitas. Várias
leis foram editadas, em âmbito federal e estadual, para viabilizar
esses direitos. Há uma necessidade premente de se criarem meios
efetivos para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas.

Um dos avanços mais significativos, que veio consolidar os direitos
fundamentais e a política de proteção ao idoso, foi a edição do
Estatuto do Idoso - Lei Federal nº 10.741, de 2003. O Estatuto
estabelece que o idoso goza de todos os direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que
trata a lei, assegurando-se-lhe, por lei ou por outros meios, todas as
oportunidades e facilidades, para preservação de sua saúde física e
mental.

Ainda conforme o Estatuto, ao idoso internado ou em observação é
assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde
proporcionar as condições adequadas para a sua permanência em
tempo integral, segundo o critério médico. Apesar desse direito estar
assegurado no ordenamento jurídico, verifica-se que a parcela da
população economicamente desfavorecida não tem conhecimento
necessário à operacionalização desse direito. Assim, verificamos que
a divulgação dessa informação irá, com certeza, beneficiar os idosos,
além de contribuir para a configuração de uma sociedade mais
democrática.

A Comissão de Constituição e Justiça, ao emitir seu parecer, por
razões de técnica legislativa, julgou oportuno inserir o comando
constante da proposição em apreço na Lei nº 12.666, de 4/11/97, que
dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso. Por partilhar do
mesmo entendimento, ratificamos o parecer exarado por essa
Comissão, favorável à proposição.

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

2.690/2008 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
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de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2008.
Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes, relator -

Dalmo Ribeiro Silva.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 32/2007

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Relatório

De autoria da Deputada Elisa Costa, o Projeto de Lei nº 32/2007
“dispõe sobre o Núcleo Estadual de Engenharia e Arquitetura Público
– Neap-MG”.

Aprovado no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, da
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, e com a Emenda
nº 2, da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, retorna
agora o projeto a esta Comissão para receber parecer no 2º turno, nos
termos do art. 102, II, combinado com o art. 189 do Regimento
Interno.

Anexa, apresentamos a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
A proposição em análise, nos termos em que foi aprovada, pretende

instituir a Política de Engenharia e Arquitetura Pública – Peap – no
âmbito do Estado, “visando à articulação dos órgãos públicos que
atuam no processo de planejamento, gestão e regulação da infra-
estrutura urbana” bem como “das instituições acadêmicas dedicadas à
formação de engenheiros, agrimensores e arquitetos urbanistas, de
suas entidades profissionais e dos movimentos vinculados à moradia
popular”.

A Peap, segundo consta no projeto, tem como principais objetivos a
prestação de serviços de assistência técnica aos Municípios no que se
refere à elaboração e gestão de plano diretor, a parcelamento do solo,
a tratamento de resíduos sólidos e efluentes, a implementação de
acesso às edificações e vias públicas bem como a prestação de
assistência técnica à população carente no tocante a elaboração de
projeto e construção de edificação. Objetiva, também, ampliar e
efetivar a participação de instituições acadêmicas e de engenheiros e
arquitetos urbanistas na formulação e implementação de políticas
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públicas de habitação, preservação do patrimônio cultural e
planejamento urbano das cidades mineiras, promovendo a integração
e a otimização dos esforços dos órgãos e entidades públicos
estaduais, regionais e municipais diretamente relacionados ao
planejamento, à regulação e à gestão da infra-estrutura urbana. Além
disso, visa a promover cursos de capacitação técnica e a implementar
medidas que previnam a ocupação de áreas de risco e de interesse
comunitário ou de proteção ambiental.

Passamos à análise do projeto.
A Constituição da República definiu no art. 12, inciso IX, que é

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios a promoção de programas de construção de moradias e a
melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Por
meio da Emenda à Constituição nº 26, de 14/2/2000, o direito à
moradia passou a figurar entre os direitos sociais. Em 2002, com a
instituição do Ministério das Cidades, o governo federal começou a
construir uma política pública de habitação, por meio da criação do
Conselho e do Fundo Gestor de Habitação de Interesse Social.

A Constituição de Minas Gerais, em seu art. 183, atribui ao Estado o
dever de assegurar ampla prestação de serviços de assistência
técnica e financeira aos Municípios em escassas condições de
desenvolvimento socioeconômico, com prioridade para aqueles com
população inferior a trinta mil habitantes. E o art. 246 dispõe que o
poder público adotará instrumentos para efetivar o direito de todos à
moradia, em condições dignas, mediante políticas habitacionais que
considerem as peculiaridades regionais e garantam a participação da
sociedade civil.

O Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia – sistema Confea-Crea – há anos vêm
discutindo o assunto em debates regionais organizados em todo o
País. O foco do debate é a defesa do direito de acesso da população
aos recursos e benefícios dessas categorias, o qual deve ser
incorporado à noção de cidadania. Esse sistema tem-se mobilizado
para conseguir a elaboração de políticas e estruturas governamentais
capazes de oferecer essa modalidade de serviço público. Segundo
eles, a efetivação do acesso da população aos serviços de engenharia
e arquitetura acarretaria não só ações concretas no planejamento e na
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construção de moradias junto às comunidades de baixa renda, onde
os índices de irregularidade na construção civil são preocupantes,
mas também melhor planejamento arquitetônico do espaço urbano e
assistência técnica para a produção agrícola. Como conseqüência, o
meio ambiente seria menos degradado, obras e projetos ganhariam
mais segurança técnica, evitando problemas como desabamentos,
acidentes, gastos desnecessários de material e recursos.

Um levantamento realizado pelo Crea-MG constatou que cerca de
70% das construções de nosso Estado são irregulares. No caso
específico da construção civil, é comum que a população,
especialmente a de baixa renda, construa as moradias sem nenhum
critério técnico, o que resulta em desperdício de material e de
recursos, além de comprometer a qualidade e a segurança das
pessoas e do meio ambiente.

De fato, a inexistência de uma política estadual específica nessa
área dificulta e até impede o acesso de milhares de cidadãos a
moradia digna. Saliente-se que a maioria dos Municípios mineiros não
tem, no quadro de servidores, profissionais da área de
desenvolvimento urbano ou serviços de apoio à moradia popular.

Percebe-se que a proposição em comento está em sintonia com os
dispositivos constitucionais e poderá contribuir para o
aperfeiçoamento de políticas habitacionais.

É preciso ressaltar, por outro lado, que vários esforços já vêm sendo
realizados pelo governo do Estado visando ao desenvolvimento
urbano e à melhoria das condições habitacionais dos cidadãos. A Lei
nº 17.347, de 16/1/2008, que institui o Plano Plurianual de Ação
Governamental – PPAG – para o período de 2008 a 2011, apresenta,
em seu Anexo I, os programas e as ações da administração pública,
inclusive aqueles atinentes às áreas de habitação, saneamento e
preservação do meio ambiente. Entre estes, merecem destaque o
Programa Estruturador Lares Geraes, gerenciado pela Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana. Seu objetivo
é reduzir o déficit habitacional não apenas criando condições de
acesso a moradias seguras, dignas e saudáveis para famílias de baixa
renda ou moradores em habitações precárias, como também
concedendo financiamentos para aquisição de casa própria a
servidores da área de segurança pública. O orçamento fiscal para
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esse programa é de R$648.167.756,00.

O Programa Estruturador Saneamento Básico: Mais Saúde Para
Todos, também gerenciado pela Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana, tem por objetivo
promover a saúde da população do Estado, por meio da implantação,
ampliação e melhoria dos sistemas de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário. O orçamento fiscal para esse programa é de
R$123.346.659,00, e o orçamento de investimento é de
R$2.973.000.000,00.

Também nas áreas de qualidade ambiental e rede de cidades e
serviços, conforme consta no PPAG de 2008 a 2011, estão previstos
vários programas estruturadores, em sintonia com os objetivos do
projeto de lei em análise.

Por ser oportuno, informamos que, em Belo Horizonte, a Lei nº
8.758, de 16/1/2004, instituiu o serviço de arquitetura e engenharia
públicas, visando a promover a prestação de serviços de assistência
técnica e jurídica à elaboração de projetos e construção de
edificações no Município. Regulamentada pelo Decreto nº 11.709, de
13/5/2004, foi a primeira experiência efetiva de parceria do Crea-MG
com o poder público local, instituições de ensino superior e entidades
representativas da população. Como experiência piloto, o programa
desenvolvido em Belo Horizonte foi validado, o que o credencia a ser
replicado nos demais Municípios do Estado.

Com efeito, a implementação de uma política estadual de
engenharia e arquitetura pública poderá organizar os esforços que já
vem sendo feitos no Estado na formulação e implementação de
políticas públicas de habitação, preservação do patrimônio histórico e
planejamento urbano das cidades de Minas. Consideramos que tal
somatório de esforços poderá contribuir para a melhoria das
condições habitacionais, urbanísticas e ambientais dos cidadãos
mineiros.

Desta forma, opinamos pela aprovação do projeto de lei em análise
e apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1, com o
objetivo de, tão-somente, aprimorar a redação de dispositivo.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do

Projeto de Lei nº 32/2007 na forma do vencido em 1º turno, com a
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Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º – (...)
Parágrafo único – Para os efeitos desta lei, a expressão Política

Estadual de Engenharia e Arquitetura Pública e a sigla Peap se
equivalem.”.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2008.
Weliton Prado, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Wander

Borges.
PROJETO DE LEI Nº 32/2007

(Redação do Vencido)
Estabelece a Política Estadual de Engenharia e Arquitetura Pública

– Peap – e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituída a Política Estadual de Engenharia e

Arquitetura Pública – Peap – , visando à articulação dos órgãos
públicos que atuam no processo de planejamento, gestão e regulação
da infra-estrutura urbana, das instituições acadêmicas dedicadas à
formação de engenheiros, agrimensores e arquitetos urbanistas, de
suas entidades profissionais e dos movimentos vinculados à moradia
popular.

Parágrafo único – Para os efeitos desta lei, a expressão Política
Estadual de Engenharia e Arquitetura Pública, Política Estadual e a
sigla Peap se equivalem.

Art. 2º – São objetivos da Peap:
I – prestar assistência técnica aos Municípios para a elaboração e a

gestão de plano diretor e o parcelamento do solo;
II – prestar assistência técnica aos Municípios para o tratamento de

resíduos sólidos e efluentes;
III – prestar assistência técnica, para a elaboração de projeto e

construção de edificação, à parcela da população que dela necessite,
oferecendo assessoria técnica gratuita a pessoa comprovadamente
carente de recursos financeiros;

IV – prestar assistência técnica aos Municípios para a
implementação de acesso às edificações e vias públicas;

V – ampliar e efetivar a participação de entidades acadêmicas e de
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classes profissionais de engenheiros e arquitetos urbanistas na
formulação e implementação de políticas públicas de habitação, de
preservação do patrimônio cultural e de planejamento urbano das
cidades mineiras;

VI – promover a integração e a otimização dos esforços dos órgãos
e entidades públicos estaduais, regionais e municipais diretamente
relacionados ao planejamento, à regulação e à gestão da infra-
estrutura urbana;

VII – promover cursos de capacitação técnica, divulgando métodos e
processos de construção civil que visem à economia e à qualidade
das construções e à preservação ambiental;

VIII – adotar medidas que previnam a ocupação de áreas de risco e
de interesse comunitário ou de proteção ambiental.

Art. 3º – Para a implementação da política estadual de que trata esta
lei, o Poder Executivo dará prioridade ao fortalecimento dos
Municípios mediante a identificação das demandas locais de serviços
de engenharia e arquitetura pública e à articulação entre os órgãos
competentes para a efetivação de ações voltadas para a preservação
do patrimônio histórico, a expansão da habitação de interesse social e
o planejamento urbano.

Art. 4º – Cabe ao Poder Executivo a indicação dos órgãos e
entidades responsáveis pela execução da Política Estadual instituída
por esta lei.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.721/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.721/2008, de autoria do Deput ado Padre João,
que declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento
Comunitário e Solidário das Mulheres Rurais do Povoado de
Cachoeira do Livramento, com sede no Município de Abre Campo, 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° 2.721/2008

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

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

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

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

Gláucia Brandão.

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de aplauso ao "Jornal Ribeirão das Neves - Venda Nova" por seus

16 anos de fundação (Requerimento nº 3.011/2008, do Deputado
Doutor Viana);

de congratulações com a Rádio Difusora de Ouro Fino por seus 58
anos de fundação (Requerimento nº 3.037/2008, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de aplauso à jovem Ketryn Kelly Marcelino de Souza pelo
recebimento do VIII Prêmio Denatran de Educação no Trânsito
(Requerimento nº 3.042/2008, do Deputado Doutor Viana);

de congratulações com a Copasa-MG pelo recebimento das
seguintes distinções no XII Prêmio Nacional da Qualidade em
Saneamento - PNQS: Troféu PNQS Ouro, Nível II, para o
Departamento Operacional Nordeste e Sudeste; Troféu PNQS Prata,
Nível II, para o Departamento Operacional Sul e Região Metropolitana;
e Prêmio Distinção para o Departamento Operacional Centro-Oeste
(Requerimento nº 3.057/2008, do Deputado Fábio Avelar);

de congratulações com a Prefeitura Municipal e os Agentes de
Saúde de Janaúba pelo fato de esse Município ter recebido destaque
internacional na redução dos índices de mortalidade infantil, após a
criação da Rede de Atenção à Criança e ao Neonato (Requerimento
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nº 3.064/2008, do Deputado Ruy Muniz);

de congratulações com os policiais militares que menciona por sua
atuação na operação que culminou na prisão de duas pessoas e na
apreensão de 15k de pasta-base de cocaína, em Governador
Valadares (Requerimento nº 3.078/2008, da Comissão de Segurança
Pública).
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DO EVENTO REALIZADO NA 108ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

4/12/2008
Presidência da Deputada Maria Lúcia Mendonça

Sumário: Destinação da interrupção dos trabalhos ordinários -
Composição da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Gustavo Valadares - Exibição de
vídeo - Entrega de placa - Palavras do Sr. Davidson Luiz Cardoso -
Palavras da Sra. Presidente.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O locutor - Destina-se esta parte da reunião a homenagear o Centro

de Desenvolvimento Lojista Jovem - CDL Jovem - de Belo Horizonte
pelos 20 anos de sua fundação.

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

Davidson Luiz Cardoso, Presidente do Centro de Desenvolvimento
Lojista Jovem - CDL Jovem - de Belo Horizonte; Roberto Alfeu Pena
Gomes, Presidente do CDL de Belo Horizonte; Nagib Calil El Abras,
ex- Presidente do CDL de Belo Horizonte; Marco Antônio Borges,
Promotor de Justiça titular junto às Varas Empresariais de Belo
Horizonte; Adriano Cardoso Silva, Presidente da OAB-MG Jovem;
Paulo Henrique Ferreira Lopes, Presidente do Conselho de Jovens da
Associação Comercial de Minas Gerais - ACMINAS -; e Deputado
Gustavo Valadares, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem.

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

Sebastião Mauro Figueiredo Silva, Diretor da Federação do Comércio
de Minas Gerais; Armando Dumont Oliveira, Presidente da Fundação
CDL de Apoio ao Menor; da Exma. Sra. Sônia Gomes Mayrink,
supervisora da Utramig - Fundação de Educação para o Trabalho de
Minas Gerais; e do Exmo. Sr. Hélton Andrade, Presidente do
Sincopeças.

Execução do Hino Nacional
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O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional,

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

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Gustavo Valadares

Boa tarde. Excelentíssima senhora, amiga, colega de partido
Deputada Maria Lúcia Mendonça, neste ato representando o Exmo.
Sr. Presidente desta Assembléia, Deputado Alberto Pinto Coelho; Sr.
Presidente do CDL Jovem de Belo Horizonte, meu amigo Davidson
Luiz Cardoso; Sr. Presidente do Centro de Desenvolvimento Lojista -
CDL - de Belo Horizonte, Roberto Alfeu Pena Gomes, meu amigo; Sr.
ex-Presidente do CDL de Belo Horizonte, Nagib Calil El Abras; Exmo.
Sr. Promotor de Justiça Titular junto às Varas Empresariais de Belo
Horizonte, Marco Antônio Borges; Exmo. Sr. Presidente da OAB
Seção Minas Gerais Jovem, Adriano Cardoso Silva; Sr. Presidente do
Conselho de Jovens da Associação Comercial de Minas Gerais, Paulo
Henrique Ferreira Lopes, representando a entidade; senhoras e
senhores.

Há 20 anos, em 27/9/88, era criado em Belo Horizonte o Centro de
Desenvolvimento Lojista Jovem, o CDL Jovem, órgão auxiliar de
desenvolvimento de jovens líderes que se inspiram nas ações da
Câmara de Dirigentes Lojistas de BH.

Fundado na gestão do Sr. Francisco Sales Dias Horta à frente da
CDL-BH, muitos foram aqueles jovens que se dedicaram à missão de
construir um órgão capaz de formar e desenvolver jovens
empreendedores por meio da troca de experiências, de forma
inovadora e mobilizadora. E foi assim o seu início, cujas primeiras
diretorias enfrentaram o desafio da construção do novo, tendo como
seu primeiro Presidente Leonardo Miranda Braga, posteriormente
sucedido por Roberto Alfeu Pena Gomes, que cumpriu fielmente os
ideais que nortearam a criação do CDL Jovem e lá construiu as bases
para sua atuação empresarial e também a luta pelas causas lojistas,
lutas que o impulsionaram a conquistar outros postos de comando na
entidade, atualmente presidindo com brilhantismo a CDL-BH.

Muitos outros jovens se engajaram nessa luta e no desenvolvimento
da entidade nestes 20 anos, e a todos eles é oferecida esta justa
homenagem do Parlamento mineiro.
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Durante os seus 20 anos de existência, o CDL Jovem dedicou-se,

além das atividades de capacitação e inovação, às atividades de
mobilização, marcadas por atos como o Dia pela Liberdade de
Impostos, em que, com irreverência, vai às ruas da cidade para
manifestar sua indignação contra a elevada carga tributária praticada
em nosso País e tão combatida por esses jovens e pela classe
empresarial brasileira. Lembro que esta é uma bandeira assumida -
não é, Deputada Maria Lúcia? - pelo partido que orgulhosamente
representamos aqui na Assembléia, o DEM.

Ainda merece destaque o programa “Ver é bom demais” em parceria
com a Fundação CDL e que procura facilitar o acesso de crianças e
adolescentes à assistência oftalmológica, e o papel fundamental do
órgão no desenvolvimento da Faculdade de Tecnologia do Comércio -
Fatec Comércio -, que está contribuindo para a formação e
capacitação dos jovens belo-horizontinos.

Daquele já distante ano de 1988, marcado pelo otimismo da
promulgação de uma nova Constituição Republicana, construída sob
os auspícios da liberdade e prevendo um novo tempo para a Nação, já
transcorreram 20 anos de lutas, e o CDL Jovem prossegue sua
caminhada sob a lúcida inspiração do exercício da plena cidadania e
enfrentando bravamente as tormentas e desatinos de um País ainda
em afirmação e que todos esperamos esteja longe de receber os
impactos da crise mundial.

Os fundadores foram, sem dúvida, desbravadores e visionários,
lançaram-se ao desconhecido e criaram o novo, construíram e
conquistaram seu espaço na sociedade belo-horizontina e dela
participam de forma ativa, seja representando os interesses de seus
associados, seja na prática da responsabilidade social, inserindo-se
cada vez mais nas entranhas desta metrópole pujante que se orgulha
de seus jovens e, nesta data, mais ainda, dos jovens lojistas.

Que a marca do otimismo que selou a criação dessa entidade seja
uma constante na ação político-administrativa dos jovens lojistas, e,
na pessoa do atual Presidente, meu amigo Davidson Luiz Cardoso,
parabenizo a entidade pelo valoroso serviço prestado a Belo Horizonte
no decorrer desses 20 anos de existência.

Dessa maneira, ao cumprimentar os jovens lojistas associados ao
CDL Jovem pelos 20 anos de sua existência, faço-o com grande e
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renovada esperança. Esperança de que cada jovem lojista se sinta co-
responsável pelos trabalhos institucionais desenvolvidos pela diretoria
da organização e assuma, cada um à sua maneira, a responsabilidade
de fazer com que esta cidade, Capital de todos os mineiros, seja cada
vez mais uma cidade melhor para se viver, seja, de fato, uma BH bem
melhor.

Foi assim que terminei a minha intervenção quando estive ao lado
de vocês durante minha campanha para a Prefeitura de Belo
Horizonte, e esse é o meu grande objetivo: fazer de Belo Horizonte a
melhor Capital do País para se viver, e isso somente será possível
congregando-se esforços junto a todos aqueles que comungam dos
mesmos objetivos, assim como o CDL Jovem. Juntos, podemos
construir uma sociedade mais justa, harmoniosa e feliz. Parabéns ao
CDL Jovem e a todos os jovens empreendedores e audazes que
acreditam na mudança. 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 momento, a Deputada Maria Lúcia Mendonça,

representando o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
Alberto Pinto Coelho, fará a entrega ao Sr. Davidson Luiz Cardoso,
Presidente do CDL Jovem de Belo Horizonte, de placa alusiva a esta
homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “Investir na
formação de jovens líderes é investir no futuro de Minas Gerais. O
CDL Jovem de Belo Horizonte tem desempenhado essa missão com
determinação e seriedade, desenvolvendo lideranças responsáveis,
dinâmicas, com ampla visão empresarial e espírito associativista,
preparadas para atuar com profissionalismo nas áreas de comércio e
de serviços. A homenagem do Parlamento mineiro ao Centro de
Desenvolvimento Lojista Jovem pelo importante papel que cumpre, há
20 anos, junto à juventude empreendedora do Estado”.

A Sra. Presidente - Convido o Deputado Gustavo Valadares, autor
do requerimento, a nos acompanhar na entrega da placa.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Davidson Luiz Cardoso
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Boa-tarde a todos. Exma. Sra. Deputada Maria Lúcia Mendonça,

neste ato representando o Exmo. Sr. Presidente da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho; Exmos.
Srs. Roberto Alfeu Pena Gomes, Presidente do CDL de Belo
Horizonte; Nagib Calil El Abras, ex-Presidente do CDL de Belo
Horizonte; Marco Antônio Borges, Promotor de Justiça Titular junto às
Varas Empresariais de Belo Horizonte; Adriano Cardoso Silva,
Presidente da OAB-MG Jovem; Paulo Henrique Ferreira Lopes,
Presidente do Conselho de Jovens da ACMINAS, representando a
entidade; Deputado Gustavo Valadares, amigo e companheiro de
bola, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Desenvolver líderes, essa é a razão de existir do CDL Jovem. Em
27/9/88, há 20 anos, surgia uma entidade que, de início, tinha o
objetivo de preparar sucessores para os dirigentes da CDL, dando-lhe
continuidade e perenidade. Hoje, mais de 50 jovens, entre 18 e 36
anos, empresários ou sucessores do seu negócio, participam do CDL
Jovem. Durante esses 20 anos, muitos jovens foram lapidados e
muitos negócios foram gerados para a economia mineira a partir
desse trabalho de educação e desenvolvimento do CDL-BH, colhendo
os frutos hoje na pessoa do nosso Presidente Roberto Alfeu, ex-
Presidente da CDL Jovem há cerca de 15 anos.

O CDL Jovem vem cumprindo sua razão de existir. Durante esses
20 anos, várias vocações foram descobertas, sendo uma delas a
responsabilidade social.

Foram realizados vários projetos durante esses anos, alguns em
parceria - a maioria com a Fundação CDL, de que é exemplo o Natal
de Todo Mundo, marcado o próximo no Barreiro, e que se dirige às
aproximadamente 800 crianças que estão nos abrigos de Belo
Horizonte e cuja guarda foi tomada dos pais. O CDL Jovem faz esse
trabalho a partir de um cadastro feito pela Fundação do Projeto Filhos
de Coração, buscando oferecer um Natal digno para essas crianças
que não têm família; repito que o evento será realizado no sábado, no
Barreiro, e conto com a presença de todos.

O Ver É Bom Demais é um projeto voluntário dos Diretores do CDL
Jovem que busca oferecer desde testes de acuidade visual e
consultas oftalmológicas a entrega de óculos. É um projeto muito
nobre. Aliás, os projetos de responsabilidade social são os que têm a
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maior participação dos Diretores do CDL Jovem, o que mostra que o
jovem está extremamente comprometido com o futuro deste país e
sabe o que fazer hoje para colher um futuro melhor: temos de cuidar
das nossas crianças para termos um futuro digno para o País.

A mobilização é outra vocação do CDL Jovem. O Gustavo referiu-se
com propriedade ao Dia de Liberdade de Impostos, que tem a ver com
a assombrosa carga tributária do País, em função de cujo pagamento
trabalhamos quase cinco meses do ano e somente a partir do dia 27
de maio - aliás, a cada ano esse período é aumentado em dois dias;
neste ano foi até o dia 27 de maio - começamos a trabalhar para
proveito próprio. Fizemos também uma mobilização pela Lei Geral das
Pequenas e Microempresas, além de várias outras mobilizações no
decorrer deste ano, porque o jovem ainda não perdeu a sua
capacidade de se indignar contra a atual realidade e está muito mais
disposto a abrir mão do seu tempo para brigar por algo que considere
justo.

E há ainda a questão educacional, razão pela qual o CDL Jovem
existe. Hoje a Fatec Comércio, da CDL-BH veio do CDL Jovem, os
“workshops”, o Choque do Futuro, o Projeto Sucessor e o Projeto
Ideal deram origem à questão educacional, que hoje é um produto da
CDL-BH e o futuro que vemos para a nossa entidade. Nós, que
estamos no comércio, brincamos que há um “apagão” da mão-de-obra
- queremos contratar, empregar, mas muitas vezes não temos
profissionais qualificados. E nosso papel é desenvolver e capacitar
esses jovens para que eles possam ter um futuro digno no mercado
de trabalho. Assim, a Fatec veio do CDL Jovem e acreditamos muito
no investimento na área educacional para o futuro do nosso país.

Outro aspecto importante é a liderança. O CDL Jovem participa, com
a OAB Jovem, a ACMINAS e a Fiemg Jovem, do Fórum Mineiro de
Jovens Lideranças, uma união entre várias entidades jovens, para
discutir o futuro da juventude. Aproveito para agradecer ao Deputado
Gustavo o Projeto no 2.801, que tramita na Câmara e que esperamos
ver aprovado, pelo qual o CDL Jovem terá uma cadeira no Conselho
Estadual da Juventude. Poder contribuir mais para o desenvolvimento
e discutir as políticas públicas para a juventude é muito importante
para nós.

Ainda falando em liderança, o CDL Jovem de Belo Horizonte é a
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mais antiga entidade jovem de Minas e também assumiu uma posição
de liderança: hoje tenho a honra de representar a Confederação
Nacional de CDLs Jovens - CNDL. Fruto da liderança e do pioneirismo
que o CDL de BH é para o Brasil, sou hoje o coordenador nacional, e
é com orgulho que aceito essa missão. No dia 31 de dezembro
encerra-se o meu mandato no CDL de Belo Horizonte, e vou assumir
a Coordenação Nacional de CDLs, que tem a missão de fundar CDLs
Jovens nas principais Capitais do Brasil e de dobrar o número de
CDLs Jovens existentes, criando a capilaridade do movimento, para
que tenhamos uma mobilização muito mais efetiva em âmbito
nacional.

Por fim, agradeço a oportunidade, reafirmando que é uma honra
estar à frente de um grupo de jovens tão importante, que construiu
tanta história. Agradeço ao Deputado Gustavo, também um jovem, um
amigo que fez o requerimento para esta homenagem. Estamos muito
agradecidos por esta oportunidade. A mensagem final é: o CDL
Jovem, o futuro do movimento lojista nacional.

Palavras da Sra. Presidente
Exmos. Srs. Davidson Luiz Cardoso, Presidente do CDL Jovem de

Belo Horizonte; Roberto Alfeu Pena Gomes, Presidente do CDL de
Belo Horizonte; Nagib Calil El Abras, ex-Presidente do CDL de Belo
Horizonte; Marco Antônio Borges, Promotor de Justiça Titular junto às
Varas Empresariais de Belo Horizonte; Adriano Cardoso Silva,
Presidente da OAB-MG Jovem; Paulo Henrique Ferreira Lopes,
Presidente do Conselho de Jovens da ACMINAS, representando a
entidade; e jovem Deputado Gustavo Valadares, meu amigo,
companheiro de partido e de lutas por uma política cada vez mais
social e humana para nossa Minas Gerais e para o Brasil, autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem; senhores,
senhoras, jovens, é um prazer tê-los em nossa Casa.

Os 20 anos transcorridos desde a fundação do CDL Jovem de Belo
Horizonte mostram uma história ainda curta, mas altamente
mobilizadora, na formação de novas lideranças. Órgão complementar
da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, vem transmitindo
aos jovens empresários do comércio varejista o necessário espírito de
associativismo, fomentando sua união e seu empenho em benefício
das causas de nossos lojistas, setor tão dinâmico e na vanguarda da
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economia mineira.

Desde o grupo inicial, os empresários ali formados têm-se
capacitado, com a troca de experiências e o treinamento obtido, a
suceder seus pais e familiares em algumas das mais tradicionais
empresas mineiras, e também vêm-se habilitando a integrar a própria
diretoria da CDL. Nessas duas décadas, a instituição vem
promovendo a capacitação de seus associados, ao mesmo tempo que
os introduz no desempenho de sua função social, pela adesão à
Fundação CDL Pró-Criança, uma grande iniciativa.

Além de participar politicamente da construção de uma cidade e de
um Estado melhores, os jovens participantes do Centro têm fundado
seus próprios negócios, numa saudável atitude empreendedorista,
gerando novos postos de trabalho e renda. Diversas vezes, jovens
que despontavam para a política freqüentaram as reuniões do Centro.
Um desses jovens, Aécio Neves, tornou-se o dinâmico Governador do
nosso Estado.

Ressaltando a vontade e a determinação que marcaram todas as
gestões do CDL Jovem, cumprimentamos a atual diretoria,
capitaneada por Vilson da Silva Mayrink e eleita no último dia 22 de
outubro.

Auguramos à nova gestão o mesmo sucesso que vem
caracterizando todos os segmentos do CDL, esse baluarte não só do
crescimento econômico do Estado, mas também das práticas de
responsabilidade social, sempre parceiro das grandes iniciativas
políticas em prol de Minas e da cidadania.

Para terminar, deixaria o papel apenas para falar da nossa vivência.
Temos visto muito, Sr. Presidente Davidson, a juventude da terceira
geração, quando não da segunda, perder um legado da primeira
geração por não ter esse cuidado de preparar-se para seguir os
trabalhos dos seus antecessores, como avós e pais. Então, essa
iniciativa dos senhores, aliás, de pegar as crianças para o CDL
Criança, é muito importante. Ainda perguntava ao Deputado Gustavo
Valadares, nosso autor do requerimento, se há outros empresários
que não sejam lojistas. Ele me respondeu que também fazem parte.
Sou do interior de Minas, Cataguases, onde há um CDL que funciona
muito bem. Todavia, não vi ainda um CDL jovem. Pelas suas palavras,
Sr. Presidente, que aliás foram muito bem ditas, e, de improviso, o
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senhor deixou claro que investirão nas Capitais. Gostaria muito que se
preocupassem também com os jovens. Peço-lhes pela juventude do
interior do Estado, onde há muitos jovem se perdendo; aliás, perdendo
todo o legado dos pais.

Parabéns a todos que aqui estão. Para nós, esta é uma tarde
importantíssima num dia comum da nossa Assembléia. Hoje há o
destaque desta comemoração. Querido Deputado Gustavo Valadares,
parabéns pela proposta desta homenagem. Muito obrigada.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 16/2007, EM 28/6/2007
Às 9h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Almir Paraca, João Leite e Inácio Franco, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Almir
Paraca, 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 a Proposta de Emenda
à Constituição nº 16/2007, no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º
turno, sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 16/2007 (relator:
Deputado Inácio Franco). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, informa que a
próxima reunião será convocada por meio de edital, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
Almir Paraca, Presidente - João Leite - Inácio Franco.
ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 12/11/2008

Às 9h6min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana
Maria Resende (substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação da
Liderança do BSD) e os Deputados Durval Ângelo e João Leite,
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membros da supracitada Comissão. Está presente também o
Deputado Ronaldo Magalhães. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ronaldo
Magalhães, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e
votar proposições da Comissão e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: ofícios dos Srs. Napoleão Rocha Lage, Juiz
de Direito da Comarca de Viçosa, solicitando a esta Comissão tomada
de providências com vistas a liberação de vaga, em estabelecimento
apropriado, para o menor José Augusto de Moura Neto, que se
encontra indevidamente recolhido na cadeia pública daquele
Município; da Sra. Maria Aparecida Morais Santos, solicitando a
intervenção desta Comissão para buscar informações junto ao Fórum
da Comarca de Igarapé sobre o processo que apurou o homicídio de
Ednilson Morais dos Santos, assassinado em 20/4/2008; e de
correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data
mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Clever Alves Machado,
Coordenador da União de Negros pela Igualdade (4/11/2008);
Alexandre Figueiredo de Andrade Urbano, Presidente da Comissão de
Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção Minas
Gerais; e Teodoro Alves Lamounier, Presidente da Cohab-MG
(8/11/2008). O Presidente acusa o recebimento da seguinte
proposição, para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de
Lei nº 2.493/2008, no 1º turno (Deputado João Leite). Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Durval
Ângelo (7), em que pleiteia sejam solicitadas à Corregedoria da
Polícia Civil providências para apuração da denúncia de perseguição
policial apresentada nesta reunião pelo Cabo PM Edvaldo Sales
Simplicio; seja encaminhado ao Comando-Geral da PMMG e ao
Corregedor-Geral da Polícia Militar pedido de informações sobre o
inquérito em que figura como vítima Aparecida Maria Martins Pereira;
seja realizada reunião para, em audiência pública, com convidados
que menciona, em São Francisco do Glória, obter esclarecimentos
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sobre as investigações relativas ao homicídio do Prefeito Municipal
Gilberto Souza e Silva, ocorrido em Piúma, no Estado do Espírito
Santo; seja realizada reunião, para, em audiência pública, com
convidados que menciona, em São Gonçalo do Sapucaí, obter
esclarecimentos sobre a declaração de dois presos condenados pela
prática de homicídio nesse Município; em que solicita a participação
desta Comissão em duas palestras que tratarão dos temas "Os
Conselhos Tutelares e os Direitos Humanos de Crianças e
Adolescentes", a realizar-se em Guanhães, no dia 27/11/2008, e "O
Papel do Legislativo na Promoção dos Direitos Humanos", em
Barbacena, no dia 20/11/2008; João Leite (3), em que pleiteia sejam
solicitadas ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça de Defesa dos Direitos Humanos providências para apuração
da denúncia apresentada na reunião desta Comissão realizada em
5/11/2008 por Vera Lúcia Passos; ao Subsecretário de Administração
Penitenciária, providências quanto à transferência do detento Rodrigo
Ferreira dos Passos da Penitenciária Nélson Hungria para a
Penitenciária Professor João Pimenta da Veiga, em Uberlândia, ou
para uma unidade prisional localizada em Araguari; ao Subsecretário
de Atendimento às Medidas Socioeducativas, providências com
relação a denúncia apresentada na reunião desta Comissão em
5/11/2008 acerca da inadequação do local onde funciona o Instituto
Pauline Reichstul. 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.
João Leite, Presidente - Braulio Braz.
ATA DA 27ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 19/11/2008
Às 15h1min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Ana Maria Resende 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
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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 2.800/2008 (Deputada Maria Lúcia Mendonça); 2.828/2008
(Deputado Dimas Fabiano) e 2.783/2008 (Deputada Rosângela Reis),
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 2.631/2008(relatora: Deputada Rosângela Reis); 2.802/2008
(relatora: Deputada Gláucia Brandão); 2.813 e 2.828/2008 (relator:
Deputado Dimas Fabiano), que receberam parecer por sua
aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº
3.043/2008. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Dimas Fabiano - Rosângela Reis.

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/11/2008
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Hely Tarqüínio, Neider Moreira, Sargento
Rodrigues, Sebastião Costa, 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 Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 2.871/2008 (Deputado Gilberto Abramo);
2.872 e 2.880/2008 (Deputado Sebastião Costa); 2.870, 2.875, 2.878
e 2.884/2008 (Deputado Delvito Alves); 2.869 e 2.877/2008 (Deputado
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Dalmo Ribeiro Silva); 2.874 e 2.882/2008 (Deputado Hely Tarqüínio);
2.873, 2.881 e 2.883/2008 (Deputado Neider Moreira) e 2.879/2008
(Deputado Sargento Rodrigues). 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 2.814 e 2.873/2008 são retirados da pauta, atendendo-se a
requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, aprovado pela
Comissão. O Projeto de Lei nº 1.230/2008 é retirado da pauta,
atendendo-se a requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, aprovado
pela Comissão. Após discussão e votação, são aprovados, cada um
por sua vez, os pareceres pela constitucionalidade, legalidade e
juridicidade, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.547 e 2.574/2008,
ambos na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro
Silva); 2.701/2008 (relator: Deputado Sargento Rodrigues). Nesse
momento, os Deputados Sebastião Costa e Hely Tarqüínio se retiram
do recinto. O Presidente registra a presença do Deputado Fábio
Avelar (substituindo o Deputado Sebastião Costa, por indicação da
Liderança do BPS). É aprovado também o Projeto de Lei nº
2.824/2008 (relator: Deputado Hely Tarqüínio). É convertido em
diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão o Projeto
de Lei nº 2.872/2008 (relator: Deputado Sebastião Costa). Na fase de
discussão do parecer do relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que
conclui pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do Projeto
de Lei nº 2.877/2008 com a Emenda nº 1, no 1º turno, o Presidente
defere o pedido de vista do Deputado Sargento Rodrigues. O Projeto
de Lei nº 2.878/2008 é retirado de pauta por falta de 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. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres que
concluem pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos
Projetos de Lei nºs 2.742 e 2.886/2008, este com a Emenda nº 1
(relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 2.874/2008 (relator: Deputado
Hely Tarqüínio); 2.879/2008 (relator: Deputado Sargento Rodrigues) e
2.881/2008 (relator: Deputado Neider Moreira). O Projeto de Lei nº
2.875/2008 é retirado de pauta por falta de pressupostos regimentais.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
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discussão e votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos que
solicitam sejam convertidos em diligência ao autor o Projeto de Lei
nº2.883/2008 e à Secretaria de Estado de Educação os Projetos de
Lei nºs 2.870 e 2.871/2008. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, a ser
realizada no dia 26/11/2008, às 14h45m, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de novembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio -

Glaúcia Brandão - Sargento Rodrigues - Doutor Rinaldo.
ATA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/11/2008

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Adalclever Lopes e Hely Tarqüínio (substituindo
este ao Deputado Délio Malheiros, por indicação da Liderança do PV),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria
constante na pauta e tratar de assuntos de interesse da Comissão e
comunica o recebimento de correspondência publicada no “Diário do
Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofício do Sr. Murilo
Andrade de Oliveira, Superintendente de Articulação Institucional e
Gestão de Vagas, da Secretaria de Administração Prisional
(22/11/2008). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.044, 3.048,
3.049, 3.050 e 3.058/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues (2) em
que solicita seja encaminhado ofício ao Sr. Genilson Ribeiro Zeferino,
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Subsecretário de Administração Prisional, enviando pedido de
informações sobre a permanência da Sra. Andréia Valéria Andries
Pinto no cargo de Diretora-Geral da Penitenciária Professor Ariosvaldo
Campos Pires, em face de figurar em processo criminal em trâmite na
Terceira Vara Criminal, no Município de Juiz de Fora; em que solicita
seja realizada visita conjunta da Comissão com a de Direitos
Humanos à Penitenciária Dutra Ladeira, especialmente ao pavilhão nº
7, onde estão alojados os presos ex-policiais. 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 dezembro de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Adalclever Lopes.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/12/2008
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Agostinho Patrús Filho, Antônio
Júlio e Lafayette de Andrada, membros da supracitada Comissão.
Estão presentes, também, os Deputados Ademir Lucas, Sargento
Rodrigues, Domingos Sávio, Luiz Humberto Carneiro, Carlin Moura,
Getúlio Neiva e Ronaldo Magalhães. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos
membros da Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e comunica que foi
prorrogado até o dia 5/12/2008 o prazo para o recebimento de
emendas aos Projetos de Lei nºs 2.785 e 2.786/2008, e que está
aberto até o dia 15/12/2008 o prazo para o recebimento de emendas
ao Projeto de Lei nº 2.897/2008. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, em turno
único, do Projeto de Resolução nº 2.867/2008 e pela rejeição da
Emenda nº 1 (relator: Deputado Zé Maia). Após discussão e votação,
são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação,
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no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 699/2007 na forma do vencido no
1º turno (relator: Deputado Agostinho Patrús Filho) e 2.615/2008
(relator: Deputado Lafayette de Andrada); e pela aprovação, no 1º
turno, dos Projetos de Lei nºs 2.574/2008 na forma do Substitutivo nº
1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Sebastião
Helvécio); 2.701/2008 (relator: Deputado Agostinho Patrús Filho);
2.758/2008 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Antônio Júlio). A Deputada
Elisa Costa se retira da reunião. O Deputado Sargento Rodrigues
substitui o Deputado Sebastião Helvécio, por indicação da Liderança
do PDT. Registra-se a presença do Deputado Weliton Prado, que
substitui a Deputada Elisa Costa, por indicação da Liderança do PT.
Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado Agostinho
Patrús Filho, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº
2.877/2008 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, é apresentada a Proposta de Emenda nº 2, pelo Deputado
Sargento Rodrigues. Submetido a votação, é o parecer aprovado,
salvo a proposta de emenda. Submetida a votação, é rejeitada a
Proposta de Emenda nº 2, registrando-se o voto contrário dos
Deputados Antônio Júlio, Sargento Rodrigues e Weliton Prado. Os
pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 637/2007, 2.394 e 2.833/2008,
no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de
prazo regimental pelos respectivos relatores, Deputados Lafayette de
Andrada, Agostinho Patrús Filho e Zé Maia. Na fase de discussão dos
pareceres do relator, Deputado Zé Maia, que conclui pela aprovação
no 2º turno do Projeto de Lei nº 1.888/2007 com a Emenda nº 1 ao
vencido no 1º turno, e do Projeto de Lei nº 2.547/2008 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a
Emenda nº 1, da Comissão de Administração Pública, e com a
Emenda nº 2, no 1º turno, o Presidente defere os pedidos de vista do
Deputado Antônio Júlio. O Projeto de Lei nº 2.772/2008 tem a sua
discussão adiada atendendo-se a requerimento do Deputado Antônio
Júlio aprovado pela Comissão. Os Projetos de Lei nº 2.432 e
2.706/2008 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento dos
Deputados Lafayette de Andrada e Antônio Júlio, respectivamente,
aprovados pela Comissão, e os Projetos de Lei nºs 2.393 e
2.832/2008 por determinação do Presidente da Comissão por não
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cumprirem pressupostos regimentais. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado para que os pensionistas
sejam comtemplados com abono criado no Projeto de Lei nº
2.877/2008. 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, 3 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada -

Sebastião Helvécio - Jayro Lessa - Agostinho Patrús Filho.
ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/12/2008
Às 15h15min, 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,
dispensa a leitura da ata da reunião 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
desempenho do setor agrícola no País e, em especial, no Estado, e
discutir e votar proposições da Comissão. O Deputado Padre João
procede à leitura do ofício da Sra. Maria Lúcia, de 4/12/2008, que trata
do cadastramento de águas. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. João Ricardo Albanez, Superintendente de
Economia Agrícola da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento; Jason de Oliveira Duarte, Pesquisador da Embrapa;
Afonso Damásio Soares, Superintendente Técnico da Faemg; e
Rodrigo Alvim, Presidente da Comissão de Leite da CNA, que são
convidados a tomar assento à mesa. O Deputado Vanderlei Jangrossi,
autor do requerimento que deu origem ao debate, tece suas
considerações iniciais; logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Abertos os debates, segue-se
ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A
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Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 2 de dezembro de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Chico

Uejo.
ATA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/12/2008
Às 14h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ronaldo Magalhães e Wander Borges, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Fábio
Avelar e Gilberto Abramo. 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 e
comunica o recebimento da seguinte correspondência: ofícios de
Representantes da Sociedade Civil no Conselho Deliberativo de
Desenvolvimento Metropolitano, publicado no “Diário do Legislativo”,
em 29/11/2008; e da Sra. Marília Campos, Prefeita de Contagem,
encaminhando cópia da representação feita pelo Município de
Contagem e protocolada nos Ministérios Públicos Estadual e Federal,
referente à distribuição do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços - ICMS -, a partir do cálculo do Valor Adicionado Fiscal - VAF
-, e solicitando ampla divulgação desse documento. Passa-se à 1ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. O Deputado Wander Borges solicita inversão da pauta, o
que é aprovado pela Comissão. A Presidência informa que na fase de
discussão do Parecer sobre as Emendas nºs 2 a 22 apresentadas em
Plenário ao Projeto de Lei Complementar nº 28/2007, são
apresentadas as Propostas de Emenda nºs 1, 2 e 3, de autoria do
Deputado Antônio Júlio, e 4, 5 e 6, do Deputado Fábio Avelar. Na
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seqüencia da reunião, é aprovado requerimento do Deputado Wander
Borges, em que solicita adiamento de votação do parecer que conclui
pela aprovação das Emendas nºs 23 e 24, apresentadas por esta
Comissão, e pela rejeição das Emendas nºs 2 a 22 recebidas em
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 32/2007, na forma do
vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1 apresentada por esta
Comissão (relator: Deputado Weliton Prado). 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 Ronaldo
Magalhães, em que solicita seja realizada reunião conjunta com as
Comissões do Trabalho, da Previdência e da Ação Social, no
Município de Itabira, para discutir, em audiência pública, as demissões
realizadas pela Vale e pelas empresas prestadoras de serviços para
essa mineradora; Fábio Avelar, Carlos Pimenta e Weliton Prado, em
que solicitam seja enviado ofício à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru - com vistas à
criação e implantação da Agência Reguladora dos Serviços de
Saneamento Básico no Estado, conforme previsto na Lei nº 11.445, de
5/1/2007. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2008.
Weliton Prado, Presidente.

ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/12/2008
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

André Quintão, Carlin Moura e Fábio Avelar, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado 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 matéria constante na pauta e
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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. Após discussão
e votação, são aprovadas, em turno único, cada uma por sua vez, as
Propostas de Ação Legislativas nºs 631, 736, 737, 761, 829, 834, 846,
878, 903, 907, 908, 910, 917, 940, 944, 951 e 978/2008 (relator:
Deputado André Quintão) 596, 656, 745, 942 e 995 (relator: Deputado
Fábio Avelar, em virtude de redistribuição), 714, 806 e 827/2008
(relator: Deputado Carlin Moura) 922 e 936/2008 (relator: Deputado
Carlin Moura, em virtude de redistribuição) na forma de emendas
apresentadas aos Projetos de Lei nºs 2.785 e 2.786/2008; 632 e
902/2008 (relator: Deputado André Quintão), 899/2008 (relator:
Deputado Carlin Moura), 724 e 758/2008 (relator: Deputado Carlin
Moura, em virtude de redistribuição), 975 e 976/2008 (relator: Fábio
Avelar em virtude de redistribuição) na forma de emendas
apresentadas ao Projeto de Lei nº 2.785/2008; 746/2008 (relator:
Deputado Fábio Avelar, em virtude de redistribuição) e 731/2008
(relator: André Quintão) na forma de emendas apresentadas ao
Projeto de Lei nº 2.785/2008 e de requerimentos apresentados e
777/2008 ( relator: Deputado Fábio Avelar, em virtude de
redistribuição) na forma de emendas apresentadas aos Projetos de
Lei nºs 2.785 e 2.786/2008 e de requerimentos apresentados.
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 dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite - Carlin Moura.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 2.785/2008

EMENDA Nº 1
Autoria: Ronaldo Magalhães - PSDB
Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE

DIREITOS HUMANOS
Ação Nova: .... - Formação e Capacitação de Conselhos Municipais

de Direitos da Mulher
Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE
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DESENVOLVIMENTO SOCIAL

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 outras pessoas.

Produto: Conselhos Municipais de Direitos da Mulher
Implementados/Capacitados - Unidade de medida: Conselhos
implementados

Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Ação:2074

- OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À
SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS - Valor: R$ 147.000,00

Justificativa: A política de promoção e defesa dos direitos das
Mulheres visa construir a igualdade e a equidade de gênero
considerando toda a diversidade humana sob vários aspectos - raça e
etnia, gerações, orientação sexual e deficiências. Essa política
assume como pressuposto que a definição histórica dos papéis
sociais de homens e mulheres é uma construção histórica, política,
cultural e um componente estrutural das relações sociais e
econômicas e almeja, coerentemente o rompimento da visão corrente,
que rebaixa, desqualifica e discrimina a mulher e seu papel em nossa
sociedade.

Nos últimos anos, os Conselhos vem sendo gradativamente
formados nos municípios mineiros e vem acumulando as mais
variadas experiências em busca de ações e instrumentos que
favoreçam o desempenho de suas atribuições. Entretanto, somente 53
municípios mineiros contam atualmente com Conslehos Municipais
dos Direitos da Mulher, tornando-se imprescindível uma ação
específica com foco na ampliação dos conselhos, de modo a dotar
pelo menos as 200 maiores cidades com esse órgão, assegurando
maior representatividade das mulheres em todas as regiões do
Estado. É importante ainda lembrar que no interior do Estado, os
Conselhos se constituem também em porta-vozes contra questões
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recorrentes, como violência doméstica, violação de direitos, assédio
moral e sexual no trabalho e o não acesso a políticas públicas, dentre
outras.

Assim, é de fundamental importância e necessidade a ampliação do
número de Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher e a
capacitação de seus membros em todas as regiões do Estado.

EMENDA Nº 2
Autoria: Elisa Costa - PT
Programa: 025 - LARES GERAES - Ação:1001 - PROGRAMA

LARES HABITAÇÃO POPULAR
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas física e financeira do período de 2009

(Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 6.459.863,00
Justificativa: Ampliar a oferta de financiamento de moradias para

famílias de baixa renda, de forma a reduzir o déficit habitacional na
Região do Rio Doce.

EMENDA Nº 3
Autoria: Elisa Costa - PT
Programa: 025 - LARES GERAES - Ação:1139 - ENGENHARIA E

ARQUITETURA PÚBLICAS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas física e financeira de 2009 (Estadual)

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 580.000,00
Justificativa: Antecipar a meta física e financeira de 2010 para 2009.

A ação 1139 - Engenharia e Arquitetura Públicas, que tem como
finalidade articular a prestação de assessoramento técnico, por meio
de parceria do Estado, com os Municípios, o CREA-MG e
Universidades, deve ser priorizada já em 2009.

Esta é uma ação que envolve principalmente uma atividade de
articulação a ser desempenhado pelo Estado, mas com grande
potencial de obtenção de bons resultados finalísticos, principalmente
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para os pequenos municípios, totalmente carentes de assessoramento
técnico.

EMENDA Nº 4
Autoria: Elisa Costa - PT
Programa: 036 - PROJETO TRAVESSIA: ATUAÇÃO INTEGRADA

EM ESPAÇOS DEFINIDOS DE CONCENTRAÇÃO DE POBREZA -
Ação:1656 - IMPLANTAÇÃO DA USINA MINEIRA DO TRABALHO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central, Estadual, Jequitinhonha/Mucuri, Norte de Minas e Rio
Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Ampliar a meta física de 200 para 1.000 pessoas
atendidas pela Usina Mineira do Trabalho na Região do Rio Doce

EMENDA Nº 5
Autoria: Elisa Costa - PT
Programa: 117 - POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E

RENDA - Ação:4643 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE
FOMENTO À ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual e Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Justificativa: Garantir um percentual de projetos coletivos da
economia popular solidária apoiados na região do Rio Doce

EMENDA Nº 6
Autoria: Elisa Costa - PT
Programa: 144 - DESENVOLVIMENTO DA REFORMA AGRÁRIA -

Ação:4255 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual, Jequitinhonha/Mucuri, Norte de Minas e Rio Doce) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 400.000,00
Justificativa: Incluir o Rio Doce no processo de regularização

fundiária com emissão de títulos de propriedades a posseiros rurais.



446
EMENDA Nº 7

Autoria: Elisa Costa - PT
Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS -

Ação:1331 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES
CULTURAIS E TURÍSTICAS DOS MUNICÍPIOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2010 (Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Implantação de Sistema de Informações culturais e
turísticas para a Região do Rio Doce, auxiliando no planejamento e
implantação de circuitos culturais e turísticos na região.

EMENDA Nº 8
Autores: Elisa Costa - PT, Jayro Lessa - DEM , Walter Tosta - PMN,

Carlin Moura - PC DO B, José Henrique - PMDB, Wander Borges -
PSB

Programa: 016 - DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS -
Ação:4015 - ESTRUTURAÇÃO DE DESTINOS TURÍSTICOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Alto Paranaíba, Central, Estadual, Mata, Rio Doce, Sul de
Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 500.000,00
Justificativa: Desenvolver, consolidar e promover o potencial turístico

da Região do Rio Doce.
EMENDA Nº 9

Autoria: Elisa Costa - PT
Programa: 026 - MINAS AVANÇA - Ação:1342 - INVESTIMENTOS

ESPECIAIS EM MUNICÍPIOS ESTRATÉGICOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras de 2009 (Central,

Centro Oeste, Norte de Minas, Rio Doce e Sul de Minas) foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -
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RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 400.000,00

Justificativa: Promover o desenvolvimento urbano em Governador
Valadares, cidade-pólo e estratégica para o Rio Doce

EMENDA Nº 10
Autores: Elisa Costa - PT, Jayro Lessa - DEM , Walter Tosta - PMN,

Carlin Moura - PC DO B, José Henrique - PMDB, Wander Borges -
PSB

Programa: 120 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA REDE DE
CIDADES - Ação:4455 - ASSESSORAMENTO TECNICO AOS
PLANEJAMENTOS URBANO E REGIONAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Alto Paranaíba, Central, Centro Oeste, Estadual,
Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Noroeste de Minas, Norte de Minas e Sul
de Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 200.000,00
Justificativa: Dar assessoramento técnico ao planejamento urbano e

regional dos municípios do Rio Doce, contribuindo inclusive com a
formação de consórcios municipais para o enfrentamento de
problemas comuns, particularmente na área de saneamento básico.

EMENDA Nº 11
Autores: Elisa Costa - PT, Jayro Lessa - DEM , Walter Tosta - PMN,

Carlin Moura - PC DO B, José Henrique - PMDB, Wander Borges -
PSB

Programa: 058 - CENTRO DA JUVENTUDE DE MINAS GERAIS -
Ação:1385 - ESTRUTURACAO FISICA DO CENTRO DA
JUVENTUDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas física e financeira de 2009 (Central e

Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 2.000.000,00
Justificativa: Adequar o espaço físico da antiga fábrica de açúcar em

Governador Valadares, conhecida como Açucareira, atualmente
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tombado como patrimônio cultural do município, para implantação do
Centro da Juventude de Governador Valadares, transformando-o em
complexo educacional e cultural.

EMENDA Nº 12
Autores: Elisa Costa - PT, Jayro Lessa - DEM , Walter Tosta - PMN,

Carlin Moura - PC DO B, José Henrique - PMDB, Wander Borges -
PSB

Programa: 135 - TELEFONIA RURAL - Ação:4050 -
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA
RURAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central, Mata, Rio Doce e Sul de Minas) foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 4.200,00
Justificativa: Implantar 14 postos de telefonia rural na Região do Rio

Doce
EMENDA Nº 13

Autores: Elisa Costa - PT, Jayro Lessa - DEM , Walter Tosta - PMN,
Carlin Moura - PC DO B, José Henrique - PMDB, Wander Borges -
PSB

Programa: 018 - ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE -
Ação:4306 - ATENDIMENTO AO ENSINO MÉDIO
PROFISSIONALIZANTE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual e Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Justificativa: Dar continuidade a atual parceria entre o Estado a
União e o Município na implantaçãodo do Centro Federal de
Educação Tecnológica - Cefet, de Governador Valadares, tendo como
meta o atendimento de 10.000 alunos do ensino médio.

EMENDA Nº 14
Autores: Elisa Costa - PT, Jayro Lessa - DEM , Walter Tosta - PMN,

Carlin Moura - PC DO B, José Henrique - PMDB, Wander Borges -
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PSB

Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA - Ação:1214 - AMPLIAÇÃO E
REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE
ATIVIDADES FÍSICAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual e Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Justificativa: Construção de Vila Olímpica em Governador
Valadares, garantindo a efetivação de convênio já existente entre o
Estado e o Município.

EMENDA Nº 15
Autores: Elisa Costa - PT, Jayro Lessa - DEM , Walter Tosta - PMN,

Carlin Moura - PC DO B, José Henrique - PMDB, Wander Borges -
PSB

Programa: 058 - CENTRO DA JUVENTUDE DE MINAS GERAIS -
Ação:1217 - CONCEPÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central e Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 250.000,00
Justificativa: Viabilizar a implantação de um Centro da Juventuda em

Governador Valadares, com a mesma concepção pedagógica e de
gestão a ser desenvolvida para o Centro da Juventude proposto para
Belo Horizonte, criando oportunidades de formação integral do jovem,
propiciando sua inserção econômica e cultural através da oferta de
uma formação ampla.

EMENDA Nº 16
Autores: Elisa Costa - PT, Jayro Lessa - DEM , Walter Tosta - PMN,

Carlin Moura - PC DO B, José Henrique - PMDB, Wander Borges -
PSB

Programa: 020 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA
PRISIONAL - Ação:1357 - CONSTRUÇÃO DE ACESSOS A
UNIDADES PRISIONAIS - SETOP
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual, Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce) foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Pavimentação asfáltica do acesso ao Presídio Floriano
de Paula, situado no distrito Paca - Nova Floresta, em Governador
Valadares

EMENDA Nº 17
Autoria: Elisa Costa - PT
Programa: 044 - REGIONALIZAÇÃO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

- Ação:4081 - SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Alto Paranaíba, Central, Centro Oeste, Estadual, Mata, Rio
Doce, Sul de Minas e Triângulo) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Incluir o Rio Doce no Sistema Estadual de Transporte
Sanitário

EMENDA Nº 18
Autoria: Elisa Costa - PT
Programa: 049 - SAÚDE EM CASA - Ação:1117 - MELHORIA DA

QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Alto Paranaíba, Central, Centro Oeste, Estadual,
Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Noroeste de Minas, Norte de Minas, Rio
Doce, Sul de Minas e Triângulo) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 460.717,00
EMENDA Nº 19

Autoria: Elisa Costa - PT
Programa: 240 - ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL -

Ação:4190 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-
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2011 (Alto Paranaíba, Central, Centro Oeste, Jequitinhonha/Mucuri,
Noroeste de Minas, Norte de Minas, Rio Doce, Sul de Minas e
Triângulo) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 143.500,00
Justificativa: Incluir o Rio Doce na ação Desenvolvimento do Ensino

Profissional, por ser a única região excluída.
EMENDA Nº 20

Autoria: Elisa Costa - PT
Programa: 043 - REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA -

Ação:4066 - PROGRAMA DE INCENTIVO À INOVAÇÃO - PII
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central, Estadual, Mata, Norte de Minas, Rio Doce e Sul de
Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Incluir o Rio Doce como beneficiário do Fundo Estadual
de Incentivo a Inovação Tecnológica

EMENDA Nº 21
Autores: Elisa Costa - PT, Jayro Lessa - DEM , Walter Tosta - PMN,

Carlin Moura - PC DO B, José Henrique - PMDB, Wander Borges -
PSB

Programa: 242 - SUPERVISÃO E EXPANSÃO DO ENSINO
SUPERIOR

Ação Nova: .... - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA PÚBLICA EM GOVERNADOR VALADARES

Unidade Orçamentária: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR

Finalidade: PROPORCIONAR A POPULAÇÃO DA REGIÃO
ACESSO AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO CONTRIBUINDO PARA
O DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Produto: UNIVERSIDADE IMPLANTADA - Unidade de medida:
UNIVERSIDADE

Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas física e financeira de 2009 (Rio Doce)

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:



452
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 2.000.000,00
Justificativa: Dar continuidade a parceria da União, Estado e

Município visando a implantação de Campus Universitário Público em
Governador Valadares, úncia cidade-pólo regional de Minas Gerais
que ainda não tem uma Universidade Pública.

EMENDA Nº 22
Autores: Elisa Costa - PT, Jayro Lessa - DEM , Walter Tosta - PMN,

Carlin Moura - PC DO B, José Henrique - PMDB, Wander Borges -
PSB

Programa: 045 - RESÍDUOS SÓLIDOS - Ação:1072 -
IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA, REAPROVEITAMENTO E
RECICLAGEM

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas física e financeira do período 2009-

2011 (Estadual e Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Justificativa: Apoio a implantação da coleta seletiva em Governador
Valadares.

EMENDA Nº 23
Autores: Elisa Costa - PT, Jayro Lessa - DEM , Walter Tosta - PMN,

Carlin Moura - PC DO B, José Henrique - PMDB, Wander Borges -
PSB

Programa: 045 - RESÍDUOS SÓLIDOS - Ação:1067 -
IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE DISPOSICAO FINAL ADEQUADA
- SEDRU

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual e Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 1.000.000,00
Justificativa: Apoio a implantação de aterro sanitário em Governador

Valadares.
EMENDA Nº 24
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Autoria: Delvito Alves - DEM
Programa: 038 - PROMG PLENO - PROGRAMA DE

RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS - Ação:1317 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central, Mata, Noroeste de Minas, Rio Doce e Triângulo) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 600.000,00
Justificativa: O Governo do Estado de Minas Gerais está

proporcinando programas cujo objeto é a pavimentação das principais
rodovias da região Noroeste do Estado de Minas Gerais. No entanto,
o trecho da região Noroeste, que faz ligação entre a cidade de
Cabeceira Grande, a Vila de Palmital de Minas, a Usina de
Queimados e a BR-251, nas proximidades da divisa do Distrito
Federal,em torno de 43 KM, não foi ainda incluído dentro dos
programas.

Referido trecho é de vital importância para a economia do Município
de Cabeceira Grande e, por consequência, de toda a região Noroeste,
considerando, sobretudo a instalação de Queimados no Distrito de
Palmital de Minas, cuja Vila possui população igual à da sede do
Município.

A Vila de Palmital de Minas constitui núcleo urbano de indiscutível
importância econômica, política e social para o Município de
Cabeceira Grande e para o Noroeste , razão pela qual deve receber o
mesmo tratamento que os programas, direta ou indiretamente,
conferiram a outras sedes de distritos da região beneficiadas com a
pavimentação das rodovias que lhes margeiam.

Por outro lado, a inclusão do referido trecho no Programa de
Recuperação e Manutenção Rodoviária do Estado de Minas Gerais,
concluirá a ligação entre a região Noroeste do Estado e o Distrito
Federal, com inegáveis vantagens econômicas para o Estado de
Minas Gerais, em razão do potencial econômico e turístico do
Município de Cabeceira Grande e, mais especialmente, da Vila do
Distrito Palmital de Minas.
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Acreditando no inenarrável compromisso do Governo do Estado, em

especial da Sua Excelência o Governador Aécio Neves, de combater
as desigualdades regionais e de tornar Minas o melhor Estado para se
viver, é de suma importância a inclusão do projeto de engenharia da
pavimentação do trecho que faz ligação entre a cidade de Cabeceira
Grande, a Vila de Palmital de Minas, a Usina de Queimados e a BR-
251 no Programa de Recuperação e Manutenção Rodoviária do
Estado de Minas Gerais.

EMENDA Nº 25
Autoria: Gláucia Brandão - PPS
Programa: 058 - CENTRO DA JUVENTUDE DE MINAS GERAIS -

Ação:1213 - FORMAÇÃO DE JOVENS NAS ÁREAS DE ARTES,
ESPORTES E CULTURA DIGITAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas do período 2009-2011

(Central) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Justificativa: Considerando-se que o produto é "jovem atendido" e a

unidade de medida é "pessoa", estima-se um valor aproximado de
R$3.400 ao ano para formação de cada aluno. Pressupõe-se que o
número de jovem atendido possa ser aumentado e o custo da ação
mantido.

EMENDA Nº 26
Autoria: Gláucia Brandão - PPS
Programa: 008 - CHOQUES SETORIAIS DE GESTÃO
Ação Nova: .... - Qualificação do Terceiro Setor para execução de

políticas públicas
Unidade Orçamentária: 1501 - SECRETARIA DE ESTADO DE

PLANEJAMENTO E GESTÃO
Finalidade: Criar uma Central de Apoio ao Terceiro Setor com o

objetivo de aprimorar a capacitação de gestão e fortalecer as
entidades sociais através da instrumentação e qualificação dos
gestores sociais e coordenadores de projetos sociais.

Produto: GESTOR QUALIFICADO - Unidade de medida: PESSOA
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Justificativa: Considerando-se que a ação "Execução de Políticas
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Públicas via parceirização com o Terceiro Setor" (2016) prevê a ação
de cooperação com entidades sociais do Terceiro Setor para a
execução de políticas públicas, torna-se fundamental, a
instrumentalização e capacitação de gestores sociais para se lograr o
cumprimento efetivo desta ação. Propõe-se que um percentual
aproximado de 15% da ação 2016 seja destinado para a capacitação
dos gestores sociais a fim de garantir a eficiência e eficácia bem como
gerar resultados de impacto para a sociedade mineira.

EMENDA Nº 27
Autoria: Gláucia Brandão - PPS
Programa: 008 - CHOQUES SETORIAIS DE GESTÃO - Ação:2016 -

EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS VIA PARCERIZAÇÃO COM
TERCEIRO SETOR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Justificativa: Para se lograr a eficiência e eficácia na parceria com o

Terceiro Setor é de fundamental importância destinar recursos
financeiros para a qualificação de gestores sociais.

EMENDA Nº 28
Autoria: Gláucia Brandão - PPS
Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS
Ação Nova: .... - Implantação do Centro de Cultura e Arte de

Ribeirão das Neves - Espaço Culturarte
Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE

CULTURA
Finalidade: Dotar o município de estrutura necessária para a

produção, promoção e disseminação da cultura e arte, contemplando
a RMBH.

Produto: CENTRO CULTURAL IMPLANTADO - Unidade de medida:
PERCENTUAL

Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2010-

2011 (Central) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Justificativa: Ribeirão das Neves é um município que abriga em seu

território uma grande variedade de expressões culturais e artísticas,
dentre elas, o artesanato, a música, a literatura, a dança e o teatro,
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que conferem ao município, uma elevada riqueza cultural. O município
não possui um local dotado de infra-estrutura adequada para
promoção da arte e da cultura. É emergente a necessidade de se
investir na criação de um espaço moderno e criativo para apoiar a
promoção da cultura e da arte, com foco de benefício direto na
juventude e na mulher do município de Ribeirão das Neves. A
implantação do Espaço CulturArte contribuirá para o fomento do
intercâmbio entre pessoas e promoção de grupos culturais e artísticos
através do estímulo à criatividade, troca de experiências e visibilidade
nas iniciativas culturais, artísticas, sociais e empreendedoras de
Ribeirão das Neves. O Espaço CutltuArte tem em seu escopo a
formação da juventude protagonista e da mulher empreendedora,
potencializando as suas criatividades e capacidades e valorizando as
suas mais ricas formas de expressões culturais e artísticas, ao
oferecer capacitação em cultura, teatro, artesanato, música, mídia,
cidadania e outros,. A cultura e a arte são aqui entendidas como
mecanismos para apoiar o desenvolvimento social e econômico do
município. O projeto contribuirá ainda para a consolidação do
sentimento de pertencimento coletivo, do espírito de cooperação e de
solidariedade, ao oferecer espaçosem expressões culturais e
artísticas. Trata-se de uma ação de natureza sustentável, tornando-se
um importante mecanismo de apoio ao desenvolvimento integral do
Município de Ribeirão das Neves a curto e médio prazo.

EMENDA Nº 29
Autoria: Gláucia Brandão - PPS
Programa: 035 - PRO-ACESSO
Ação Nova: .... - Melhoria da acessibilidade de Ribeirão das Neves

com o novo Centro Administrativo do Estado e o Aeroporto
Internacional Tancredo Neves

Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Finalidade: Integrar a região de Areias/Justinópolis, ao novo Centro
Administrativo do Estado e ao Aeroporto Internacional Tancredo
Neves, instalar o seu acesso a bens e serviços, de modo a melhorar a
qualidade de vida de sua população, através do provimento de vias
pavimentadas.

Produto: EXTENSÃO DE RODOVIA CRIADA - Unidade de medida:
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QUILÔMETRO

Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas física e financeira de 2010 (Central)

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Justificativa: Ribeirão das Neves, município da Região Metropolitana

de Belo Horizonte, apresenta necessidade emergente de
pavimentação da via de acesso que liga a região de
Areias/Justinópolis à região de Venda Nova. Trata-se de um local
desprovido de infra-estrutura básica e com condições precárias de
habitabilidade. Esta ação irá favorecer o desenvolvimento humano,
social e econômico local ao facilitar o acesso à Linha Verde, via de
ligação ao novo Centro Administrativo do Estado e ao Aeroporto
Internacional Tancredo Neves.

EMENDA Nº 30
Autoria: Gláucia Brandão - PPS
Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA - Ação:1215 - CRIAÇÃO E

CONSOLIDAÇÃO DE PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO DO
ESPORTE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas do período 2009-2011

(Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Justificativa: Considerando-se que o ensino médio abriga hoje mais

de 700 mil alunos, considera-se que o número de alunos a ser
atendido pela ação representa um baixo percentual de estudantes
beneficiados. Supõe-se que a meta financeira proposta comporta o
atendimento de um número maior de estudantes.

EMENDA Nº 31
Autoria: Gláucia Brandão - PPS
Programa: 047 - RMBH - Ação:1121 - IMPLEMENTAÇÃO DE

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E AÇÕES URBANÍSTICAS
Mudança de finalidade para: Dotar os municípios metropolitanos de

diagnósticos, diretrizes e estratégias de regularização de imóveis em
desconformidade com a lei, implementar planos municipais de
regularização fundiária e ações urbanísticas e ambientais, priorizando-
se os municípios e áreas de maior vulnerabilidade social.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2010-
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2011 (Central) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Para a ação proposta deve-se garantir que as famílias
beneficiadas sejam aquelas que se encontram em situação de maior
vulnerabilidade e em desconformidade com a lei municipal e estadual,
promovendo-se, paralelamente, a inclusão social e a melhoria das
condições de vida das famílias. Aumentar a quantidade de família
titulada e meta física a partir do ano de 2010 até 2012 para se lograr
impacto na ação.

EMENDA Nº 32
Autoria: Gláucia Brandão - PPS
Programa: 047 - RMBH - Ação:1590 - LIGAÇÃO RIBEIRÃO DAS

NEVES - ENTR. MG 010
Mudança de nome para: LIGAÇÃO RIBEIRÃO DAS NEVES, LMG-

806 À BR-040
Mudança de finalidade para: Pavimentar a estrada de acesso que

liga a LMG-806 Pa BR-040 de forma a ampliar a acessibilidade ao
Centro Industrial e agilizar a conexão BR-040 com Justinópolis, Venda
Nova e Novo Centro Administrativo do Estado, desviando o tráfego
pesado do centro do município.

Justificativa: Ribeirão das Neves, município da Região Metropolitana
de Belo Horizonte, apresenta necessidade emergente de
pavimentação do trecho da BR-040, que liga a cidade ao distrito de
Justinópolis-MG-806, para favorecer o desenvolvimento econômico do
município e facilitar o acesso à sua área industrial. A obra possibilitará
ainda a integração da cidade com aLinha Verde, via de ligaão ao novo
Centro Administrativo do Estado e ao Aeroporto Internacional
Tancredo Neves, no município de Confins.

EMENDA Nº 33
Autoria: Gláucia Brandão - PPS
Programa: 112 - GOVERNANÇA METROPOLITANA - Ação:4123 -

APOIO AOS MUNICÍPIOS NAS AÇÕES DE PARCELAMENTO DO
SOLO URBANO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO
HORIZONTE

Mudança de finalidade para: Apoiar os municípios da RMBH no
processo de parcelamento do solo urbano, de forma a ordenar o
espaço destinado à habitação, observando as legislações estaduais e
municipais pertinentes e, garantindo as obras de infra-estrutura
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básica.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Justificativa: A solicitação de alteração visa conferir a garantia de

obras de infra-estrutura básica por parte dos loteadores. A propostade
aumentar o número de municípios beneficiados pela ação a partir de
2010 e nos anos subsequentes visa melhorar o impacto da ação na
RMBH, reduzindo-se o desordenamento urbano e melhorando a
qualidade de vida das populações.

EMENDA Nº 34
Autoria: Gláucia Brandão - PPS
Programa: 233 - COOPERAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIO -

Ação:4191 - ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS
Mudança de finalidade para: Prover recursos humanos, materiais e

financeiros aos municípios visando a melhoria dos padrões de
desempenho e de qualidade do ensino, incluindo o apoio ao
transporte escolar.

Justificativa: Busca-se não somente a melhoria dos padrões de
qualidade do ensino, mas também os padrões de desempenho.

EMENDA Nº 35
Autoria: Gláucia Brandão - PPS
Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA
Ação Nova: .... - Implantação de infra-estrutura de campos de futebol

nos bairros de Ribeirão das Neves
Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE

ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEEJ
Finalidade: Estruturar campos de futebol, dotando-os de alambrado,

vestuário com banheiro, bancos, iluminação.
Produto: INFRAESTRUTURA DE CAMPO DE FUTEBOL

CONSTRUIDA - Unidade de medida: CAMPO DE FUTEBOL
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas física e financeira de 2010 (Central)

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Justificativa: Ribeirão das Neves é um município que possui diversos

campos de futebol sem nenhuma infra-estrutura para a prática do
esporte. Propõe-se com este investimento possibilitar a melhoria da
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infra-estrutura dos campos de futebol do município, proporcionando ao
desportista mais segurança e comodidade na prática de desportos. É
necessário o Estado e Município conjuntamente invistam, cada vez
mais, em políticas públicas de promoção do esporte, lazer e recreação
a fim de garantir uma vida mais saudável e uma cidade mais feliz.

EMENDA Nº 36
Autoria: Gláucia Brandão - PPS
Programa: 014 - DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DE

PROFESSORES - Ação:1387 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E
AVALIAÇÃO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de produto para: PROFISSIONAL QUALIFICADO E
AVALIADO

Mudança de unidade de medida para: PESSOA
Justificativa: A meta física prevê tão somente 350 grupos de

desenvolvimento de profissional consolidado. Solicita-se a alteração
para número de profissional qualificado e avaliado no sistema de
ensino fundamental para possibilitar uma análise do percentual de
professores qualificados e avaliar o impacto da abrangência da ação.

EMENDA Nº 37
Autoria: Gláucia Brandão - PPS
Programa: 014 - DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DE

PROFESSORES - Ação:1388 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E
AVALIAÇÃO DE PROFESSORES - ENSINO MÉDIO

Mudança de produto para: PROFISSIONAL QUALIFICADO E
AVALIADO

Mudança de unidade de medida para: PESSOA
Justificativa: A meta física prevê tão somente 500 grupos de

desenvolvimento de profissional consolidado. Solicita-se a alteração
para número de profissional qualificado e avaliado no sistema de
ensino médio para possibilitar uma análise do percentual de
professores qualificados.

EMENDA Nº 38
Autoria: Gláucia Brandão - PPS
Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA - Ação:1214 - AMPLIAÇÃO E

REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE
ATIVIDADES FÍSICAS

Mudança de finalidade para: FINANCIAR A REFORMA E
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CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E DE LAZER E A
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E TODA INFRA-ESTRUTURA
NECESSÁRIA PARA MODERNIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS,
PRIORIZANDO OS MUNICÍPIOS DA RMBH ONDE A CARÊNCIA DE
INSTALÇÕES E EQUIPAMENTOS PARA A PRÁTICA DE
ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER FOR MAIS ACENTUADA.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas do período 2010-2011

(Central) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Justificativa: O Governo do Estado deve priorizar os municípios onde

a carência de espaços para práticasesportivas e outras atividades
congêneres for mais acentuada, visando diminuir as desigualdades. A
atenção às localidades carentes deste tipo de serviço contribuirá para
a promoção da inclusão esportiva, a redução das desigualdades, a
promoção da qualidade de vida das populações beneficiadas e ao
estímulo da prática da atividade física e esportiva, prevenindo0se dos
riscos inerentes à saúde do cidadão. Os municípios da RMBH devem
ser priorizados no ano de 2009 devido ao grande contigente de
população e a carência de espaços para a prática esportiva.

EMENDA Nº 39
Autoria: Gláucia Brandão - PPS
Programa: 047 - RMBH
Ação Nova: .... - TRINCHEIRA RETORNO BR-040
Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE

TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
Finalidade: CRIAR UMA NOVA AÇÃO QUE VISA CONSTRUIR

UMA TRINCHEIRA NA BR-040 PARA LIGAR A VIA DE
ENTRONCAMENTO AO CENTRO DO MUNICÍPIO.

Produto: TRINCHEIRA CONSTRUÍDA - Unidade de medida:
TRINCHEIRA

Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas física e financeira de 2010 (Central)

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Justificativa: O crescimento da cidade às margens da BR-040

aumentou o trânsito de veículos e de pessoas que circulam com
destino a Belo Horizonte e outras cidades da RMBH. Os trechos de
retorno que dão acesso a BR-040 ao centro do município não oferece
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condições de segurança, colocando em risco os condutores de
veículos e pessoas que transitam, ocasionando acidentes graves e
frequentes na região.

EMENDA Nº 40
Autoria: Gláucia Brandão - PPS
Programa: 189 - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA,

EXERCÍCIO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
Ação Nova: .... - IMPLANTAÇÃO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL

DE RIBEIRÃO DAS NEVES
Unidade Orçamentária: 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE

MINAS GERAIS
Finalidade: CRIAR UMA UNIDADE DE INSTITUTO MÉDICO LEGAL

DE RIBEIRÃO DAS NEVES EM PARCERIA COM O GOVERNO DO
ESTADO.

Produto: INSTITUTO MÉDICO LEGAL - Unidade de medida:
PERCENTUAL

Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras de 2010

(Central) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Justificativa: A criação do Instituto Médico Legal beneficiará o

município de Ribeirão das Neves e as regiões circunvizinhas que
carecem de um organismo governamental de perícia onde possam ser
realizados os procedimentos médico-legais. O IML irá apoiar os
órgãos de execução da Polícia Civil, ao prover os meios técnicos na
área médico-legal que forem necessários ao exercício de suas
atividades. Minimizará a sobrecarga de atendimentos e serviços na
capital do Estado, contribuindo para o alívio do sofrimento pessoal que
obriga o transporte de mortos e vítimas de agressões a Belo Horizonte
e o constrangimento dos familiares das vítimas. Propõe-se o
desenvolvimento de ações integradas e que qualificam os organismos
da segurança pública e a melhor prestação de serviços à comunidade.

EMENDA Nº 41
Autoria: Gláucia Brandão - PPS
Programa: 044 - REGIONALIZAÇÃO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Ação Nova: .... - INSTALAR UMA UNIDADE DE PRONTO

ATENDIMENTO (UPA) NA REGIÃO DO VENEZA, RIBEIRÃO DAS
NEVES
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Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Finalidade: PRESTAR SERVIÇOS 24 HORAS DE PEQUENAS E

MÉDIAS EMERGÊNCIAS À POPULAÇÃO DA REGIÃO DO VENEZA
EM RIBEIRÃO DAS NEVES E OUTRAS REGIÕES
CIRCUNVIZINHAS.

Produto: UPA IMPLANTADA - Unidade de medida: PERCENTUAL
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2010-

2011 (Central) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Justificativa: A região do bairro Veneza concentra um alto

contingente da população de Ribeirão das Neves, fazendo limite com
os municípios de Esmeraldas e Contagem. A construção desta
unidade irá contribuir para prover atendimento intermediário entre o
posto de saúde convencional e o hospital, fazendo com que toda a
rede de saúde na região funcione melhor. A UPA irá contribuir para a
diminuição do número de pacientes nas filas dos hospitais, inclusive
com o deslocamento para Belo Horizonte, evitando-se a superlotação
das unidades hospitalares da capital. A região do Veneza é um local
de fácil acesso e a instalação de uma UPA no local irá ajudar na
implantação de uma rede de serviços de sáude, ao se considerar a
existência de postos de saúde e unidade hospitalar no município, pré-
requisitos apontados pelo SUS como necessários para se organizar
uma rede de atendimento em sáude. Outro aspecto relevante com a
construção da UPA é a geração de empregos na área da construção
civil e posteriormente na área médica, quando a unidade estiver
instalada.

EMENDA Nº 42
Autoria: Gláucia Brandão - PPS
Programa: 044 - REGIONALIZAÇÃO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Ação Nova: .... - CONSTRUIR 10 UNIDADES COMPARTILHADAS

DE PROGRAMA DE SÁUDE DA FAMÍLIA (PSF) EM PARCERIA COM
A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO DAS NEVES

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Finalidade: PROVER ASSISTÊNCIA EM SAÚDE PARA A FAMÍLIA,

ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS E GESTANTES, DE
PORTADORES DE DOENÇAS QUE ATIMGEM A POPULAÇÃO TAIS
COMO A HIPERTENSÃO E DIABETES; PRESTAR ATENDIMENTO
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DE QUALIDADE DE FORMA A GARANTIR A SATISFAÇÃO DAS
NECESSIDADES DE TODOS OS CIDADÃOS DO MUNICÍPIO;
BUSCAR A PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO NO CONTROLE E
AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE SÁUDE; E, PROMOVER AÇÕES
INTER-SETORIAIS COM A PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO PARA
SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE SAÚDE NA COMUNIDADE.

Produto: PSF CONSTRUÍDO - Unidade de medida: QUANTIDADE
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2010-

2011 (Central) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Justificativa: Ribeirão das Neves possui cerca de 350 mil habitantes

vivendo em condições precárias, o que contribui para a grande
incidência de casos de doenças e enfermidades no município. As 10
unidades de PSF serão construídas nas 5 regiões sanitárias do
município para orientar, prevenir e tratar doenças simples desde a sua
fase inicial, resultando em diminuição dos custos da assistência. O
PSF é uma importante estratégia de prestação de serviços para a
promoção da sáude, prevenção de doenças e reabilitação dos
usuários dos serviços. A construção destas unidades irá produzir um
impacto positivo na diminuição das incidências de doenças no
município e contribuir para humanização dos serviços de saúde. Vale
ressaltar que o SUS tem como fundamento básico de atendimento
que prevê a descentralização da oferta de serviços e a participação da
comunidade mediante a construção de um sistema de cadastramento
dos usuários.

EMENDA Nº 43
Autoria: Gláucia Brandão - PPS
Programa: 107 - ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL E

EMERGENCIAL
Ação Nova: .... - COMPLEXO DE ESPECIALIDADES DO CEMO -

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS DE
JUSTINÓPOLIS

Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: PRESTAR SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
HOSPITALAR, AMBULATORIAL E EMERGENCIAL NO CENMTRO
DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE SAÚDE ALARICO MODESTO,
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NA REGIÃO DE JUSTINÓPOLIS.

Produto: UNIDADE CONSTRUÍDA - Unidade de medida: UNIDADE
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas física e financeira de 2010 (Central)

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Justificativa: Oferecer serviços médicos e odontológicos para a

população de Justinópolis ampliando e fortalecendo a rede de atenção
à saúde mo município, beneficiandop, inclusive, pacientes do SUS. O
CEMO abrigará consultórios informatizados, clínicas de saúde da
mulher, centro de diagnósticos, clínica de assistência a saúde da
crianças, laboratórios, biblioteca para programa de orientação
preventiva e auditório para palestras. Esta ação possibilitará melhoria
significativa nos atendimentos em saúde, além de conforto e facilidade
de acesso para usuários com necessidades especiais.

EMENDA Nº 44
Autoria: Gláucia Brandão - PPS
Programa: 044 - REGIONALIZAÇÃO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Ação Nova: .... - INSTALAR UM CENTRO DE ATENÇÃO

PSICOSSOCIAL 24 HORAS (CAPS III), NA REGIÃO DE
JUSTINÓPOLIS, RIBEIRÃO DAS NEVES

Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Finalidade: PRESTAR SERVIÇOS 24 HORAS À PORTADORES DE

TRANSTORNO MENTAL GRAVE E PERSISTENTE DE TODO O
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO DAS NEVES.

Produto: CAPSS III IMPLANTADO - Unidade de medida:
PERCENTUAL

Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas física e financeira de 2010 (Central)

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Justificativa: Considerando o número de habitantes da população de

Ribeirão das Neves, estimada em 334.470 (trezentos e trinta e quatro
mil e quatrocentos e setenta) habitantes. Fonte: IBGE, 2007; que o
Ministério da Saúde recomenda um CAPS para cada 100.000
habitantes; que o NAPS (CAPSII) do município encontra-se
sobrecarregado ao receber um acentuado número de casos novos
compatíveis com quadros de transtorno mentais severos e
persistentes de moradores da região de Justinópolis; que os fatores
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citados acima comprometem a qualidade da Atenção dispensada aos
usuários da Rede de Saúde Mental, conquistada ao longo dos últimos
10 (dez) anos; que este contexto caracterizado acima, aumentou a
necessidade de internações nos hospitais psiquiátricos da rede
FHEMIG nos últimos meses; a implantação de um CAPS III na região
sanitária de Justinópolis e seu credenciamento junto ao Ministério da
Saúde, para responder a demanda caracterizada nas considerações
acima, desenhou-se como uma ação imprescindível e urgente para o
município de Ribeirão das Neves. Isto se deve ao fato das
peculiaridades do território como, por exemplo, o crescimento
acelerado e desorganizado que exige a descentralização de
equipamentos de saúde.

EMENDA Nº 45
Autoria: Elisa Costa - PT
Programa: 025 - LARES GERAES - Ação:1001 - PROGRAMA

LARES HABITAÇÃO POPULAR
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Alto Paranaíba, Central, Centro Oeste, Estadual,
Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Noroeste de Minas, Norte de Minas, Rio
Doce, Sul de Minas e Triângulo) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 6.459.863,00
Justificativa: Ampliar a oferta de finaciamento de moradias para

famílias de baixa renda, de forma a reduzir o déficit habitacional na
Região do Rio Doce.

EMENDA Nº 46
Autoria: João Leite - PSDB
Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E

INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL
Ação Nova: .... - MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA

UNIDADE OPERACIONAL DO GATE
Unidade Orçamentária: 1251 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE

MINAS GERAIS
Finalidade: EQUIPAR A UNIDADE MILITAR PARA O
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DESAMARMENTO DE EXPLOSIVOS SEM EXPOR A RISCO A VIDA
DO AGENTE PÚBLICO.

Produto: EQUIPAMENTO ADQUIRIDO - Unidade de medida:
UNIDADE

Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 50.000,00
Justificativa: Aparelhar unidade do GATE - Grupamento de Ações

Táticas Especiais para aprimorar as ações.
EMENDA Nº 47

Autoria: João Leite - PSDB
Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA
Ação Nova: .... - Campos Verdes
Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE

ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEEJ
Finalidade: Gramar os campos de varzea e arborizar o entorno para

melhoria da prática do futebol amador e do lazer da comunidade.
Produto: CAMPO DE FUTEBOL REVITALIZADO - Unidade de

medida: CAMPO DE FUTEBOL
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas física e financeira do período 2009-

2011 (Central) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 1.500.000,00
Justificativa: Considerando a importância e os benefícios aos atletas,

público e comunidades envolvidas com a prática de futebol amador
nos campos da região metropolitana de B.H., bem como, a
necessidade de revitalizar estes espaços de convivência comunitária,
processoiniciado com a vitoriosa ação do programa campos de luz.

Neste sentido, a ação ora proposta significa um avanço e
fortalecimento do futebol amador no Estado.

EMENDA Nº 48
Autoria: João Leite - PSDB
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Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA
Ação Nova: .... - Parabola nos Campos de Futebol Amador
Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE

ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEEJ
Finalidade: Equipar os campos de futebol amador com redes de

proteção.
Produto: CAMPO DE FUTEBOL REVITALIZADO - Unidade de

medida: CAMPO DE FUTEBOL
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 500.000,00
Justificativa: Considerando a importância e os benefícios aos atletas,

público e comunidades envolvidas com a prática do futebol amador
nos campos da região metropolitana de B.H. (100), bem como, a
necessidade de revitalizar essses espaços de convivência
comunitária, processo iniciado com vitoriosa ação do programa
Campos de Luz.

Neste sentido, a ação ora proposta significa um passo adiante neste
processo e o fortalecimento do futebol amador neste Estado. A
instalação deste equipamento atende a uma demanda antiga do
segmento que tem um elevado custo de reposição de bolas perdidas
face a inexistência do mesmo.

EMENDA Nº 49
Autoria: João Leite - PSDB
Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA
Ação Nova: .... - HOSPEDAGEM DAS DELEGAÇÕES DA ETAPA

FINAL- MINAS OLÍMPICA/JIMI
Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE

ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEEJ
Finalidade: Melhoria da qualidade da hospedagem dos atletas

participantes do Minas Olímpica - JIMI
Produto: ATLETA PARTICIPANTE - Unidade de medida: ATLETA
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-
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2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 415.000,00
Justificativa: A hospedagem dos atletas e dirigentes dos municípios

participantes do evento utiliza as dependências das escolas onde os
meninos são alojados em colchões nas salas de aula com reduzido
número de banheiros e chuveiros e condições precárias de conforto e
segurança.

A ação proposta atende a demanda e reclamações dos atletas sobre
as condições precárias de hospedagem nos jogos. Implementar a
ação resultará na melhoria técnica e organizacional dos jogos. Cabe
ressaltar que no ano de 2009 teremos a realização de uma edição
histórica dos jogos no seu 25º ano.de realização.

EMENDA Nº 50
Autoria: João Leite - PSDB
Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA
Ação Nova: .... - Alimnetação dos Atletas na Etapa Microregional do

Minas Olímpica - JEMG
Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE

ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEEJ
Finalidade: Viabilizar e assegurar alimentação dos atletas das

escolas participantes da etapa microregional do - JEMG
Produto: ATLETA PARTICIPANTE - Unidade de medida: ATLETA
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 800.000,00
Justificativa: Esta etapa da competição envolve cerca de 30 000

atletas das 46 microregiões da Secretaria de Educação, destes 75%
são atletas de escolas públicas. A obtenção de recursos para o
custeio das despesas para alimentação representa a maior dificuldade
de participação que contribui efetivamente para o índice de ausência
nos jogos.

As escolas na sua maioria de municípios pequenos sem recursos
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orçametários não consegue junto a estas prefeituras liberação de
verbas para alimentação.

EMENDA Nº 51
Autoria: Maria Lúcia Mendonça - DEM
Programa: 057 - PROGRAMA DE AUMENTO DA CAPACIDADE E

SEGURANÇA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE - Ação:1356 -
ADEQUAÇÃO E AUMENTO DA CAPACIDADE VIÁRIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Alto Paranaíba, Central, Centro Oeste, Estadual,
Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Noroeste de Minas, Norte de Minas, Rio
Doce, Sul de Minas e Triângulo) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Com a construção de 3 contornos rodoviários nos
Municípios de Rio Novo - Guarani e Piraúba, teremos:

1 - Viabilização de vôos de grandes aviões de passageiros, redução
de custos das passagens, pois, a Zona da Mata Mineira com
aproximadamente 2.500.000 (dois milhões e quinhenos mil) habitantes
irá permitir acesso de 1.800.000 (hum milhão e oitocentos mil )
havitantes.

2 - Viabilização do projeto do Governo Mineiro que já investiu cerca
de R$90.000.000,00 (noventa milhões de reais) na implantação do
ARZM como um grande aeroporto de cargas aéreas regional.

3 - Desenvolvimento do Polo Moveleiro no entorno de Ubá que conta
hoje com aproximadamente 500 (quinhentas ) indústrias de móveis,
com grande parte delas fazendo comércio exterior.

4 - Incremento da integração regional da Zona da Mata.
5 - Criação de um eixo rodoviário de boas características

geométricas permitindo a facilidade de acesso da região norte da
Zona da Mata à BR-040.

6 - Desenvolvimento das empresas (novos negócios) já implantadas
nesta região pela facilidade de acesso ao ARZM.

7 - Estímulo ao desenvolvimento cultural viabilizando acesso da UFV
ao ARZM na formação de Doutores e Mestres nos cursos em
andamentop na Universidade.

8 - Criação de oportunidade de implantação de um Centro
Tecnológico em estudo nessa região, no entorno do ARZM,
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propiciando o acesso de toda a Zona da Mata ao seu
desenvolvimento.

9 - Implantaçção de novos negócios na regiãoi norte com a
viabilização dos grande aviões de passageiros permitindo aos
empresários se instalarem no local, que tem, hoje, terras baratas e
excelente localização na região sudeste do país.

EMENDA Nº 52
Autoria: Célio Moreira - PSDB
Programa: 726 - ACESSO À JUSTIÇA - Ação:1099 -

IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA
ESPECIALIZADA

Mudança de finalidade para: Implantar núcleos de assistência
jurídica especializada, tendo em vista atender aos públicos
considerados prioritários, dada a sua vulnerabilidade social como, por
exemplo, mulheres, idosos, crianças, adolescentes, consumidores,
portadores de deficiência, inclusive deficientes mentais e autistas.

Justificativa: Como o objetivo do programa é implantar núcleos de
assistência jurídica especializada, tendo em vista atender aos públicos
considerados prioritários, dada a sua vulnerabilidade social, não
restam dúvidas que os deficientes também devem ser beneficiados.

EMENDA Nº 53
Autoria: Célio Moreira - PSDB
Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA - Ação:4521 - PROMOÇÃO DO

MINAS OLÍMPICA NOVA GERAÇÃO
Mudança de finalidade para: Promover a ampla mobilização das

crianças e adolescentes na faixa etária entre 07 e 14 anos, inclusive
portadores de deficiências e autistas, prioritariamente em situação de
vulnerabilidade social. Dar ênfase à formação dos valores da
cidadania através da educação pelo esporte.

Justificativa: Não restam dúvidas da importância dos esportes em
nossas vidas, principalmente na vida das crianças. É público e notório
das dificuldades encontradas pelos deficientes e autistas para realizar
determinda atividade, seja por fatores econômicos, sociais, etc.
Portanto, já que existe a vontade do Poder Público em incentivar a
prática dos esportes para as crinças de 07 à 14 anos de idade,
inclusive deficientes, não há impedimento que os deficientes mentais
e autistas também sejam beneficiados por este programa.
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EMENDA Nº 54

Autoria: Célio Moreira - PSDB
Programa: 146 - ATENDIMENTO A EDUCAÇÃO ESPECIAL -

Ação:2102 - APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
Mudança de finalidade para: APOIAR AS ESCOLAS DANDO-LHES

CONDIÇÕES DE EXECUTAR AS AÇÕES COM VISTAS A
MELHORIA DO DESEMPENHO ESCOLAR DO ATENDIMENTO AO
ALUNO COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS,
INCLUSIVE AUTISTAS E DEFICIENTES MENTAIS.

Justificativa: A emenda tem por objetivo não deixar dúvidas que o
atendimento à educação especial, é devida ao aluno com
necessidades especiais, inlusive autistas e deficientes mentais.

EMENDA Nº 55
Autoria: Célio Moreira - PSDB
Programa: 125 - INFRA-ESTRUTURA CULTURAL - Ação:4413 -

RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES
FINALÍSTICAS

Mudança de finalidade para: GARANTIR A INFRA-ESTRUTURA
NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A INTEGRIDADE DOS
ACERVOS, DOS SERVIDORES E USUÁRIOS, MELHORAR AS
CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E AINDA GARANTIR
A ACESSIBILIDADE DOS VISITANTES, PRINCIPALMENTE DO
PÚBLICO INFANTIL E DOS PORTADORES DE NECESSIDADES
ESPECIAIS, INCLUSIVE AUTISTAS E DEFICIENTES MENTAIS.

Justificativa: A respectiva emenda tem por objetivo garantir aos
deficientes mentais e autistas, o acesso aos equipamentos culturais,
estabeleciemntos destinados a práticas culturais, enfim da
democratização da cultura.

EMENDA Nº 56
Autoria: Célio Moreira - PSDB
Programa: 160 - REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL

E ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO - Ação:4109 - CENTRO
DE REFERÊNCIA EM ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS

Mudança de finalidade para: INTEGRAR AS AÇÕES DE ATENÇÃO
AO DEPENDENTE QUÍMICO E FAMILIAR E MINIMIZAR O IMPACTO
DO USO E ABUSO DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS
RELACIONADOS À SAÚDE E SEGURANÇA, CONSOLIDADAS NAS
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AÇÕES DA POLÍTICA PÚBLICA SOBRE DROGAS.

Justificativa: Não restam dúvidas do uso e abuso do consumo de
tabaco, portanto, faz-se imprescindível adotar políticas públicas que
promovem atenção aos usuários.

EMENDA Nº 57
Autoria: Célio Moreira - PSDB
Programa: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE - Ação:4696 - APOIO AOS MUNICÍPIOS E
ENTIDADES NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Mudança de finalidade para: APOIAR OS MUNICÍPIOS E
ORGANIZAÇÕES NÃO GOVERNAMENTAIS NA IMPLANTAÇÃO,
IMPLEMENTAÇÃO E CONTROLE DA POLÍTICA DE ATENDIMENTO
AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, DE ACORDO
COM O ECA, INCLUSIVE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA,
AUTISTAS E DEFICIENTES MENTAIS.

Justificativa: Não restam dúvidas das diversas organizações não
governamentais que trabalham em prol de crianças e adolescentes, e
em especial, de crianças que necessitam de cuidados especiai, como
deficientes, autitas e deficientes mentais, Portanto, é meritória a
respectiva emenda.

EMENDA Nº 58
Autoria: Cecília Ferramenta - PT
Programa: 101 - DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO

METROPOLITANA DO VALE DO AÇO
Ação Nova: .... - PLANO DE REDUÇÃO DE RISCO EM

ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS
Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA
Finalidade: ELABORAR PLANOS DE MAPEAMENTO DAS ÁREAS

DE RISCO EM MUNICÍPIOS DA RMVA.
Produto: PLANO ELABORADO - Unidade de medida: PLANO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
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Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 1.000,00
Justificativa: Para o planejamento das intervenções dentro da

realidade metropolitana, faz-se necessário subsidiar a Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Urbano de um levantamento preciso das
áreas de risco. Com base neste levantamento serão traçadas as
prioridades e a forma de intervenção nas áreas de risco, considerando
as particularidades de cada ponto.

EMENDA Nº 59
Autoria: Cecília Ferramenta - PT
Programa: 101 - DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO

METROPOLITANA DO VALE DO AÇO
Ação Nova: .... - REQUALIFICAÇÃO DE CENTROS URBANOS
Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA
Finalidade: ELABORAR PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS

CENTROS URBANOS PARA OS MUNICÍPIOS DA RMVA.
Produto: PROJETO ELABORADO. - Unidade de medida: PROJETO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 121 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO CULTURAL E

ARTÍSTICA - Ação:4612 - PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS
Valor: R$ 1.000,00
Justificativa: Justificação: Para o planejamento das intervenções

dentro da realidade metropolitana, faz-se necessário subsidiar a
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano ¿ SEDRU - de
planos de requalificação dos centros urbanos dos municípios da
Regi~]ao Metropolitana do Vale do Aço - RMVA.

Os municípios da RMVA apresentam grande crescimento do setor
comercial e de serviços sobretudo nos centros das cidades onde
estão instalados a maioria dos estabelecimentos comerciais. Estes
centros necessitam de intervenções viárias, paisagísticas, de
segurança, sanitárias dentre outras. Estas intervenções devem ser
inicialmente planejadas e definidas em projetos próprios a ser
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elaborados pela SEDRU em parceria com os municípios e a
sociedade local.

EMENDA Nº 60
Autoria: Cecília Ferramenta - PT
Programa: 101 - DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO

METROPOLITANA DO VALE DO AÇO
Ação Nova: .... - PLANOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E

URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS
Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA
Finalidade: ELABORAR PLANOS DE REGULARIZAÇÃO

FUNDIÁRIA E PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE
ASSENTAMENTOS INFORMAIS NOS MUNICÍPIOS DA RMVA

Produto: PLANO ELABORADO - Unidade de medida: PLANO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 1.000,00
Justificativa: Um problema recorrente nos grande centro urbanos,

sobretudo naqueles municípios integrantes das regiões
metropolitanas, é a existência de assentamentos urbanos informais.
Estes aglomerados são formados, em sua grande maioria, por
trabalhadores que buscam nas cidades melhores condições de vida.
Infelizmente essa busca leva muitos a se submeterem a condições
sub-humanas de vida morando em vilas e favelas sem qualquer tipo
de estrutura.

Para o Estado interferir e barrar esse processo de favelização e de
ocupação desordenada das periferias, faz-se necessário a elaboração
de planos de regularização fundiária e de urbanização para assim
levar a estes locais, os instrumentos públicos básicos de saúde,
segurança, coleta de esgoto, lixo dentre outros.

EMENDA Nº 61
Autoria: Cecília Ferramenta - PT
Programa: 101 - DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
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METROPOLITANA DO VALE DO AÇO

Ação Nova: .... - CAPACITAÇÃO PARA GESTÃO PÚBLICA EM
REGIÕES METROPOLITANAS

Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

Finalidade: CAPACITAR GESTORES PÚBLICOS,
CONSELHEIROS, ASSIM COMO OUTROS ATORES DA
SOCIEDADE CIVIL EM MUNICÍPIOS INTEGRANTES DA RMVA
PARA PROMOVEREM A GESTÃO METROPOLITANA E O
DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

Produto: PESSOA CAPACITADA - Unidade de medida: PESSOA
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 1.000,00
Justificativa: O bom funcionamento do arranjo institucional

metropolitano, pressupõe profissionais preparados e qualificados para
lidar com a realidade metropolitana. Sobretudo nas prefeituras, a
qualificação de gestores e funcionários públicos municipais é de
fundamental importância para o êxito da RMVA.

Além das instituições e seus servidores, é necessário também
qualificar as entidades da sociedade civil para a vivência
metropolitana tendo em vista o estreitamento dos serviços municipais.
Os cidadãos devem ser qualificados para assumirem uma nova
posição, a de cidadão metropolitano.

EMENDA Nº 62
Autoria: Cecília Ferramenta - PT
Programa: 101 - DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO

METROPOLITANA DO VALE DO AÇO
Ação Nova: .... - APOIO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO

PLANEJAMENTO METROPOLITANO
Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA
Finalidade: APOIAR OS MUNICÍPIOS DA RMVA NA APLICAÇÃO
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DO ESTATUTO DAS CIDADES E DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
URBANO; NA INSTALAÇÃO E NO FUNCIONAMENTO DOS
ÓRGÃOS DE GESTÃO METROPOLITANA; NA ARTICULAÇÃO,
INTEGRAÇÃO DE FUNÇÕES E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA
AÇÕES DE INTERESSE METROPOLITANO; APOIAR A
REALIZAÇÃO DE EVENTOS TÉCNICOS.

Produto: MUNICÍPIO ASSESSORADO - Unidade de medida:
MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 1.000,00
Justificativa: Justificação: o Plano Diretor foi uma das principais

inovações impostas pelo Estatuto das Cidades no que diz respeito à
gestão do solo urbano. O Plano é o principal documento de
planejamento e de expansão dos municípios.

Nas regiões Metropolitanas a legislação aponta para a necessidade
de se integrar os planos diretores municipais em um único plano,
denominado Plano Diretor Metropolitano.

Neste plano, as ações metropolitanas serão definidas com a
participação de todos os municípios através dos órgãos de gestão
metropolitana. O assessoramento proposto nesta ação tem a
finalidade de apoiar os municípios da RMVA na aplicação do Estatuto
das Cidades e da legislação urbanística federal, estadual e municipal
de planejamento urbano; na instalação e no funcionamento dos
órgãos de gestão metropolitana; na articulação, integração de funções
e captação de recursos para ações de interesse metropolitano dentre
outras.

EMENDA Nº 63
Autoria: Cecília Ferramenta - PT
Programa: 101 - DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO

METROPOLITANA DO VALE DO AÇO
Ação Nova: .... - ESTRUTURAÇÃO E APOIO AOS ÓRGÃOS DE
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GESTÃO METROPOLITANA

Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

Finalidade: ESTRUTURAR E APOIAR O ARRANJO
INSTITUCIONAL DE GESTÃO METROPOLITANA PREVISTO NA LEI
COMPLEMENTAR Nº 90/2006

Produto: ÓRGÃOS ESTRUTURADOS E APOIADOS - Unidade de
medida: ÓRGÃOS ESTRUTURADOS

Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 1.000,00
Justificativa: Justificação: A Lei Complementar 90/2006 que instituiu

a Região Metropolitana do Vale do Aço, prevê que a gestão da RMVA
será feita por três órgãos a saber: a Assembléia Metropolitana, o
Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano e a Agência
de Desenvolvimento Metropolitano.

Com competências definidas em lei, estes órgãos devem
desenvolver ações que repercutam no ambiente metropolitano como
um todo.

A estruturação destes órgãos é de fundamental importância para o
êxito da RMVA e para o desenvolvimento pleno da região.

EMENDA Nº 64
Autoria: Cecília Ferramenta - PT
Programa: 101 - DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO

METROPOLITANA DO VALE DO AÇO
Ação Nova: .... - EQUIPAR A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO

DA RMVA
Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA
Finalidade: EQUIPAR A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA

RMVA A SER INSTITUÍDA EM LEI COMPLEMENTAR PRÓPRIA
Produto: AGÊNCIA EQUIPADA - Unidade de medida: AGÊNCIA
Metas por região (R$1,00)
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* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 1.000,00
Justificativa: Justificação: A Agência de Desenvolvimento

Metropolitano compõe a tríade institucional do arranjo de gestão
metropolitano. De caráter técnico e executivo, a Agência terá suas
atribuições detalhadas em lei complementar.

Com a expectativa de ser aprovada em 2010, a Lei Complementar
definirá as competências mas podemos antecipar como objetivos, o
fomento ao desenvolvimento da região e também a busca por
investimento públicos e privados para os municípios que compões a
RMVA.

A Agência certamente necessitará de investimentos para se
estruturar a assim prestar um bom serviço aos cidadãos
metropolitanos.

EMENDA Nº 65
Autoria: Cecília Ferramenta - PT
Programa: 101 - DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO

METROPOLITANA DO VALE DO AÇO
Ação Nova: .... - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR

METROPOLITANO
Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA
Finalidade: SUBSIDIAR O ARRANJO INSTITUCIONAL DA RMVA

DE ESTUDO COM DIAGNÓSTICO E PROPOSTAS DE
INTERVENÇÃO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL.

Produto: PLANO DIRETOR METROPOLITANO ELABORADO -
Unidade de medida: PLANO DIRETOR METROPOLITANO
Metas por região (R$1,00)

* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-
2011 (Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -
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RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 1.000,00

Justificativa: Justificação: a elaboração dos Planos Diretores pelos
municípios foi uma importante inovação do Estatuto das Cidades.
Para os municípios integrantes de Regiões Metropolitanas há que se
fazer uma integração dos Planos Diretores municipais.

Considerando as potencialidades e as demandas em âmbito
regional, faz-se necessário a elaboração de um Plano Diretor
Metropolitano onde os municípios possam defender seus interesses e
em conjunto encontrar as soluções para os problemas metropolitanos
sobretudo nas áreas da saúde, transporte, segurança e moradia.

A elaboração de um Plano Diretor Metropolitano demanda um
esforço político e financeiro por parte dos municípios que compões a
RMVA e também do Estado que tem a competência legal pela gestão
metropolitana.

EMENDA Nº 66
Autoria: Cecília Ferramenta - PT
Programa: .... - DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO

METROPOLITANA DO VALE DO AÇO
Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços
Unidade Responsável: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA
Tipo de Programa: Finalístico
Objetivo: PROMOVER A GESTÃO INTEGRADA DA REGIÃO

METROPOLITANA DO VALE DO AÇO, TORNANDO-A MAIS
COMPETITIVA E ELEVANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS

CIDADÃOS METROPOLITANOS.
Objetivos Estratégicos:
FORTALECER O SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

URBANA, ESPECIALMENTE DAS CIDADES-PÓLO.
PROMOVER A INSERÇÃO TERRITORIAL COMPETITIVA DA

REDE DE CIDADES MINEIRAS NOS ESPAÇOS GEOECONÔMICOS
NACIONAIS.

Resultados Finalísticos:
AUMENTAR NÚMERO DE AGLOMERAÇÕES E CENTROS

URBANOS MINEIROS CLASSIFICADOS COMO CIDADES MÉDIAS
(ORDEM 5 A 8) NA REDE HIERÁRQUICA NACIONAL DE CIDADES

AUMENTAR O NÚMERO DE AGLOMERAÇÕES E CENTROS
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URBANOS MINEIROS CLASSIFICADOS COMO METRÓPOLES
NACIONAIS OU REGIONAIS (ORDEM 1 A 4 ) NA REDE
HIERÁRQUICA NACIONAL DE CIDADES

AUMENTAR O NÚMERO DE MUNICÍPIOS COM ÍNDICE MINEIRO
DE RESPONSABILIDADE SOCIAL - IMRS MAIOR QUE 0,7

Indicadores do Programa:
Indicador (unidade de medida): CAPACITAÇÃO DE PESSOAS

(Pessoa)
Data Referência: 31/12/2008 Índice Referência: 1,00 Meta 2011:

482,00
Indicador (unidade de medida): DESENVOLVIMENTO DE PLANOS

DE AÇÃO (PLANO)
Data Referência: 31/12/2008 Índice Referência: 1,00 Meta 2011:

3,00
Indicador (unidade de medida): ESTRUTURAÇÃO INSTITUCIONAL

(ÓRGÃO ESTRUTURADO)
Data Referência: 31/12/2008 Índice Referência: 1,00 Meta 2011:

3,00
Ação Nova: .... - ELABORAÇÃO DO PLANO DIRETOR

METROPOLITANO
Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA
Finalidade: SUBSIDIAR O ARRANJO INSTITUCIONAL DA RMVA

DE ESTUDO COM DIAGNÓSTICO E PROPOSTAS DE
INTERVENÇÃO COM ABRANGÊNCIA REGIONAL.

Produto: PLANO DIRETOR METROPOLITANO ELABORADO -
Unidade de medida: PLANO DIRETOR METROPOLITANO

Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Ação Nova: .... - EQUIPAR A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO
DA RMVA

Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

Finalidade: EQUIPAR A AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA
RMVA
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Produto: AGÊNCIA EQUIPADA - Unidade de medida: AGÊNCIA
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Ação Nova: .... - ESTRUTURAÇÃO E APOIO AOS ÓRGÃOS DE
GESTÃO METROPOLITANA

Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

Finalidade: ESTRUTURAR E APOIAR O ARRANJO
INSTITUCIONAL DE GESTÃO METROPOLITANA PREVISTO NA LEI
COMPLEMENTAR Nº 90/2006

Produto: ÓRGÃOS ESTRUTURADOS E APOIADOS - Unidade de
medida: ÓRGÃOS ESTRUTURADOS

Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Ação Nova: .... - APOIO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO AO
PLANEJAMENTO METROPOLITANO

Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

Finalidade: APOIAR OS MUNICÍPIOS DA RMVA NA APLICAÇÃO
DO ESTATUTO DAS CIDADES E DA LEGISLAÇÃO URBANÍSTICA
FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
URBANO; NA INSTALAÇÃO E NO FUNCIONAMENTO DOS
ÓRGÃOS DE GESTÃO METROPOLITANA; NA ARTICULAÇÃO,
INTEGRAÇÃO DE FUNÇÕES E CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA
AÇÕES DE INTERESSE METROPOLITANO; APOIAR A
REALIZAÇÃO DE EVENTOS TÉCNICOS.

Produto: MUNICÍPIO ASSESSORADO - Unidade de medida:
MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Ação Nova: .... - CAPACITAÇÃO DE PESSOAS PARA A GESTÃO
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PÚBLICA EM REGIÕES METROPOLITANAS

Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

Finalidade: CAPACITAR GESTORES PÚBLICOS,
CONSELHEIROS, ASSIM COMO OUTROS ATORES DA
SOCIEDADE CIVIL EM MUNICÍPIOS INTEGRANTES DA RMVA
PARA PROMOVEREM A GESTÃO METROPOLITANA E O
DESENVOLVIMENTO REGIONAL.

Produto: PESSOA CAPACITADA - Unidade de medida: PESSOA
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Ação Nova: .... - PLANOS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E
URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS

Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

Finalidade: ELABORAR PLANOS DE REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA E PROJETOS DE URBANIZAÇÃO DE
ASSENTAMENTOS INFORMAIS NOS MUNICÍPIOS DA RMVA

Produto: PLANO ELABORADO - Unidade de medida: PLANO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Ação Nova: .... - REQUALIFICAÇÃO DE CENTROS URBANOS
Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA
Finalidade: ELABORAR PROJETOS DE REQUALIFICAÇÃO DOS

CENTROS URBANOS PARA OS MUNICÍPIOS DA RMVA.
Produto: PROJETO ELABORADO - Unidade de medida: PROJETO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Ação Nova: .... - PLANO DE REDUÇÃO DE RISCO EM
ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS



484
Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA
Finalidade: ELABORAR PLANOS DE MAPEAMENTO DAS ÁREAS

DE RISCOS EM MUNICÍPIOS DA RMVA
Produto: PLANO ELABORADO - Unidade de medida: PLANO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 1.000,00
Justificativa: JUSTIFICATIVA: A RMVA é responsável pelo terceiro

maior volume de recursos para o PIB de Minas Gerias. Além de
possuir uma das maiores plantas industriais do Estado, a região
desponta como produtora de tecnologia em transformação
metalúrgica.

Nos municípios da RMVA estão instaladas grandes indústrias que
em 2008, iniciaram processos vigorosos de expansão. O fluxo de
pessoas para a região tem tido crescimento exponencial o que
aumenta e muito a demanda por equipamentos públicos de saúde,
transporte, segurança educação, laser dentre outros.

Para enfrentar estes problemas faz-se necessário a atuação
conjunta do Estado em parceria estreita com o municípios que
compõem a RMVA, dentro de uma concepção metropolitana dos
problemas e das soluções.

A criação de um Programa Estruturador específico para a RMVA é
de fundamental importância para articular as ações de planejamento e
gestão metropolitana

EMENDA Nº 67
Autoria: João Leite - PSDB
Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA
Ação Nova: .... - Transporte das Equipes Participantes dos Jogos

Escolares de Minas Gerais - Etapa Regional
Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE

ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEEJ
Finalidade: Viabilizar a participação das escolas na etapa final do
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Minas Olímpica - JIMI assegurando o seu transporte.

Produto: ATLETA PARTICIPANTE - Unidade de medida: ATLETA
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 1,00
Justificativa: As escolas classificadas para esta etapa necessitam

deste apoio face as despesas elevadas com o transporte e
alimentação de suas delegações nas etapas anteoriores(microregional
e regional), bem como, a dificuldade orçamentária dos municípios
para arcar com as mesmas.

A ação ora proposta possibilita uma melhoria na logística dos jogos
e assegura a participação dos nossos atletas neste importante
competição.

EMENDA Nº 68
Autoria: João Leite - PSDB
Texto da emenda: Elaborar e coordenar a implantação de políticas

públicas para a população idosa no Estado de Minas Gerais, por meio
de atividades físicas e desportivas de lazer ofertadas aos grupos da
melhor idade no espaço das academias, clubes e associações por
meio de parcerias, acrescentando anos à vida e vida aos anos vividos.

Justificativa: Verificamos um demanda crescente dos grupos da
melhor idade por espaços, programas de atividades esportivas e de
lazer, muito importantes e eficazes no tratamento e prevenção de
doenças que afetam esta parcela cada vez mais crescente da
população.

Por outro lado, percebemos uma enorme carência de atividades
nesta área para os nossos idosos nas ações dos programas
estruturadores .

A presente proposta discutida e elaborada com o Sindicato de
Academias de Minas Gerais e Associação Brasileira dos Clubes da
melhor idade de Minas Gerais visa preencher esta lacuna oferecendo
alternativas e propostas de ações consoantes alteração de texto ora
apresentada.

EMENDA Nº 69
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Autoria: Gil Pereira - PP
Programa: 054 - VIVA VIDA - Ação:4202 - IMPLANTAÇÃO E

MANUTENÇÃO DA REDE VIVA VIDA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Alto Paranaíba, Central, Estadual, Jequitinhonha/Mucuri, Mata,
Norte de Minas, Rio Doce e Sul de Minas) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE - Ação:4391 - PROMOÇÃO E

EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE
Valor: R$ 1.500.000,00
Justificativa: Construção de uma unidade do Centro Viva Vida em

Montes Claros ( Hospital da Mulher)
EMENDA Nº 70

Autoria: Gil Pereira - PP
Programa: 727 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - Ação:1118 -

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS
PÚBLICOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central, Norte de Minas e Sul de Minas) foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4323 - PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Valor: R$ 1.500.000,00
Justificativa: Construção do Estádio da Unimontes em Montes

Claros
EMENDA Nº 71

Autoria: Weliton Prado - PT
Programa: 211 - INDUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

E TECNOLÓGICO
Ação Nova: .... - Implantação do Parque Tecnológico de Uberlândia
Unidade Orçamentária: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Finalidade: Elaboração de estudos e projetos para Infra- Estrutura,
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Edificação e Equipamentos Básicos para Operação do Parque
Tecnológico de Uberlândia.

Produto: PARQUE IMPLANTADO - Unidade de medida: UNIDADE
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Triângulo) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 4.000.000,00
Justificativa: O Parque Tecnológico de Uberlândia é uma das

maiores aspirações da população do município, uma vez que além de
promover o desenvolvimento tecnológico e científico das empresas e
universidades já instaladas, contribuirá para geração de empregos de
alta qualificação e dinamização de toda a produção.

Importante ressaltar que Uberlândia dispõe de empresas de alta
tecnologia nos ramos de telecomunicações e computação, além de
uma universidade federal com corpo técnico altamente gabaritado. Por
essas razões, apresento a emenda para incluir a ação no rol de
prioridades governamentais.

EMENDA Nº 72
Autoria: Weliton Prado - PT
Programa: 233 - COOPERAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIO
Ação Nova: .... - Passe Escolar Intermunicipal
Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE

EDUCAÇÃO
Finalidade: Assegurar o transporte escolar intermunicipal para

alunos carentes com desconto de 50% (cinqüenta por cento) do valor
da tarifa vigente.

Produto: ALUNO BENEFICIADO - Unidade de medida: UNIDADE
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 100.000.000,00
Justificativa: Uma das ações prioritárias do Estado é reduzir,
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drasticamente, a evasão escolar que, em alguns casos de escolas
sediadas em áreas centrais das cidades mineiras, chega a 30% (trinta
por cento). Uma das razões é o alto custo da passagem de ônibus. Na
região metropolitana de Belo Horizonte, por exemplo, a tarifa chega a
R$3,00.

Além disso, são muitas as situações no interior de estudantes que
moram em uma cidade e estudam em outra, necessitando de
transporte todos os dias. O aluno carente, que não tem condições de
pagar a passagem integral, acaba desistindo de estudar.

Por essas razões, apresento a emenda para incluir a ação no rol de
prioridades governamentais.

EMENDA Nº 73
Autoria: Weliton Prado - PT
Programa: 189 - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA,

EXERCÍCIO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
Ação Nova: .... - Preservação da Ordem Pública, Exercício da

Polícia Judiciária e Investigação Criminal
Unidade Orçamentária: 1511 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE

MINAS GERAIS
Finalidade: Promover a identificação civil de estudantes por meio da

emissão de carteiras de identidade em escolas da rede pública
estadual de ensino e municipais conveniadas.

Produto: CARTEIRA DE IDENTIDADE EMITIDA - Unidade de
medida: UNIDADE

Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 1.500.000,00
Justificativa: A presente emenda objetiva incluir no PPAG a Política

de Descentralização da Emissão de Carteiras de Identidade em
escolas da rede estadual de ensino e municipal conveniadas. Trata-se
de importante política que visa facilitar o acesso à cidadania aos
estudantes de escolas públicas, proporcionando aos estudantes a
oportunidade de terem acesso à carteira de identidade de forma ágil e
não burocrática. Com a implementação desta política, gradativamente,
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a demanda por confecção de carteiras de identidade nos postos de
identificação será reduzida, haja vista que o atendimento a estudantes
será realizado no estabelecimento de ensino em que estejam
matriculados.

EMENDA Nº 74
Autoria: Weliton Prado - PT
Programa: 233 - COOPERAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIO
Ação Nova: .... - Construção, Reforma e Ampliação de Prédios

Escolares de Educação Infantil e Ensino Fundamental para os
Municípios

Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO

Finalidade: Apoiar os municípios, com recursos financeiros, na
Construção, Reforma e Ampliação de Prédios Escolares de Educação
Infantil e Ensino Fundamental

Produto: PRÉDIO BENEFICIADO - Unidade de medida: PRÉDIO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Alto Paranaíba, Central, Centro Oeste, Jequitinhonha/Mucuri,
Mata, Noroeste de Minas, Norte de Minas, Rio Doce, Sul de Minas e
Triângulo) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 30.000.000,00
Justificativa: Nos projetos de Plano Plurianual de Ação

Governamental PPAG 2008-2011 e de Lei Orçamentária Anual LOA
2008, não há menção a nenhum programa ou ação para construção,
reforma ou ampliação de escolas municipais de educação infantil e
ensino fundamental no Estado. Ressalte-se que essa ação tem sido
executada pela Secretaria, inclusive utilizando-se, em grande parte,
de recursos do FUNDEB, QESE e transferências.

Tendo em vista que uma parcela considerável das carências
municipais é a construção de escolas - 18% em recente estudo da
Comissão de Assuntos Municipais com demandas das prefeituras -
não entendemos os motivos pelos quais a Secretaria está escusando-
se dessa atribuição, razão pela qual formulamos a presente emenda.

EMENDA Nº 75
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Autoria: Weliton Prado - PT
Programa: 235 - MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL -

Ação:2096 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE
PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de finalidade para: MELHORAR A REDE FÍSICA,
INCLUSIVE DAS ESCOLAS DO CAMPO, COM VISTAS A AMPLIAR
O ATENDIMENTO À DEMANDA DO ESTADO - INCLUINDO AS
REGIÕES DO TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Alto Paranaíba, Central, Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Noroeste
de Minas, Norte de Minas, Rio Doce, Sul de Minas e Triângulo) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 18.000.000,00
Justificativa: Não consta na proposta de revisão do Plano Plurianual

de Ação Governamental (PPAG), recursos para a Construção,
Reforma e Ampliação de Prédios Escolares (Escolas Estaduais) de
Ensino Fundamental, para as regiões do Alto Paranaíba e Triângulo
Mineiro, razão pela qual apelamos pela alteração da ação para sua
inclusão no rol de prioridades governamentais.

EMENDA Nº 76
Autoria: Weliton Prado - PT
Programa: 140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA

UEMG
Ação Nova: .... - Programa de Assistência Estudantil - UEMG
Unidade Orçamentária: 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE

MINAS GERAIS
Finalidade: Garantir o aumento progressivo da diplomação dos

alunos da Uemg, reduzindo a evasão escolar com bolsa para
permanência e outros investimentos em assistência estudantil na
instituição.

Produto: ALUNO BENEFICIADO - Unidade de medida: ALUNO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
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Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 4.500.000,00
Justificativa: Atendendo a uma reivindicação histórica da

comunidade universitária da UEMG e de suas fundações associadas e
à proposta da Comissão Especial sobre a UEMG da Assembléia
Legislativa, o governo estadual criou como ação orçamentária o
Sistema de Bolsas a Alunos Carentes dos campi da Uemg e
fundações associadas, que contou com recursos para 2007 e 2008.
Para 2009, estão previstos R$ 4,5 milhões para atender 16.500
bolsas.

Contudo, apesar de a Uemg/Belo Horizonte e Unimontes terem o
ensino gratuito e das bolsas nas fundações agregadas, há uma
demanda crescente para programas de assistência estudantil,
especialmente, para custear despesas de moradia, alimentação e
materiais dos estudantes para assegurar sua permanência na
universidade.

Por todas essas razões, apresento a emenda para incluir a ação no
rol de prioridades governamentais.

EMENDA Nº 77
Autoria: Weliton Prado - PT
Programa: 129 - ENSINO SUPERIOR DA UNIMONTES
Ação Nova: .... - Programa de Assistência Estudantil - Unimontes
Unidade Orçamentária: 2311 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE

MONTES CLAROS
Finalidade: Garantir o aumento progressivo da diplomação dos

alunos dos campi da Unimontes, reduzindo a evasão escolar com
bolsa para permanência na instituição.

Produto: ALUNO BENEFICIADO - Unidade de medida: ALUNO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Jequitinhonha/Mucuri, Noroeste de Minas e Norte de Minas) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 1.200.000,00
Justificativa: Apesar de a Uemg/Belo Horizonte e Unimontes terem o
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ensino gratuito e das bolsas nas fundações agregadas, há uma
demanda crescente para programas de assistência estudantil,
especialmente, para custear despesas de moradia, alimentação e
materiais dos estudantes para assegurar sua permanência na
universidade.

Por todas essas razões, apresento a emenda para incluir a ação no
rol de prioridades governamentais.

EMENDA Nº 78
Autoria: Weliton Prado - PT
Texto da emenda: Art... - O Poder Executivo autorizado a enviar

projeto de lei criando Fundo de Compensação aos Municípios,
destinado a transferir recursos aos municípios que:

I - sofram redução do repasse de ICMS em virtude da alteração
legislativa; ou

II - gastem mais de 5% (cinco por cento) de sua receita orçamentária
com funções de competência do Estado e da União, realizadas por
meio de convênios.

§1o. A compensação prevista no inciso I do "caput" deste artigo
ocorrerá pelo prazo mínimo de cinco anos.

§2o. Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar, para constituição
do novo fundo, os recursos provenientes da extinção de fundos
determinada pela Lei n.o. 13.848 de 19 de abril de 2001.

Justificativa: O quadro atual do federalismo fiscal, em que os
Municípios detêm a menor parcela dos recursos tributários, indica que
a solução para o problema da desigualdade passa não pela
redistribuição dos recursos constitucionalmente vinculados aos
Municípios, mas pela redefinição do pacto federativo.

O problema se agrava pelo fato de que, em virtude da proximidade
com a população, as Prefeituras são levadas a assumir atribuições
dos demais entes federativos, por distintos mecanismos: de
combustível e manutenção das viaturas da polícia militar, passando
pelo pagamento de luz e água das sedes de órgãos e entidades
federais e estaduais, até a cessão de servidores. A população
demanda os serviços e, notadamente para os Municípios menores, os
demais entes federativos condicionam, de forma expressa ou
implícita, sua atuação ao apoio financeiro das Prefeituras.

Estudos do Instituto Brasileiro de Administração Municipal revelam
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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" (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, são os Municípios menores
que proporcionalmente mais arcam com as despesas de atribuições
dos demais entes federativos: enquanto os Municípios com menos de
10 mil habitantes arcam com até 10% de seus orçamentos com essas
atribuições.

Nesse sentido, é que propomos a presente emenda dispondo sobre
a necessidade de criação de um Fundo de Compensação dos
Municípios, demonstrando a solidariedade do Estado com os entes
locais.

EMENDA Nº 79
Autoria: Domingos Sávio - PSDB
Programa: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE
Ação Nova: .... - Apoio aos Conselhos Tutelares
Unidade Orçamentária: 4091 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A

ADOLESCÊNCIA
Finalidade: Apoiar a manutenção dos conselhos tutelares para o

bom desempenho de suas atribuições.
Produto: A DEFINIR - Unidade de medida: A DEFINIR
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 1,00
Justificativa: Acréscimo de ação com vistas a dar suporte à

manutenção dos conselhos tutelares.
EMENDA Nº 80

Autoria: Domingos Sávio - PSDB
Programa: 140 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR NA
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UEMG

Ação Nova: .... - Apoio a UEMG, UNIMONTES e ás Fundações
Associadas

Unidade Orçamentária: 2351 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE
MINAS GERAIS

Finalidade: Apoio financeiro á UEMG, UNIMONTES e Fundações
Associadas para construção e melhoramento dos campus, aquisição
de equipamentos

Produto: A DEFINIR - Unidade de medida: A DEFINIR
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 1,00
Justificativa: Melhor o desenvolvimento do ensino superior no

Estado, com melhoria no Campus e na aquisição de equipamentos
para a UEMG, UNIMONTES e Fundações Associadas

EMENDA Nº 81
Autoria: Domingos Sávio - PSDB
Programa: 161 - PROGRAMA DE GESTÃO DO AGRONEGÓCIO
Ação Nova: .... - Apoio financeiro a Prefeituras Municipais,

Sindicatos Rurais e Associações Comunitárias Rurais
Unidade Orçamentária: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Finalidade: Construção, reforma e melhoramento, aquisição de

equipamentos, materiais permanentes e implementos para Parques
de Exposições, Sindicatos Rurais e Associações Comunitárias Rurais

Produto: A DEFINIR - Unidade de medida: A DEFINIR
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 1,00
Justificativa: Estimular o aparelhamento mecânico da agricultura por

meio da gestão participativa dos recursos
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EMENDA Nº 82

Autoria: Domingos Sávio - PSDB
Programa: 116 - CAMINHOS DE MINAS
Ação Nova: .... - Apoio financeiro para elaboração de projetos para

conservação e recuperação de estradas vicinais no Estado de Minas
Gerais

Unidade Orçamentária: 2111 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA-
RURALMINAS

Finalidade: recursos para elaboração de projetos, conservação e
recuperação de estradas vicinais no Estado de Minas Gerais

Produto: PROJETO IMPLANTADO. - Unidade de medida:
PRODUTO

Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 1,00
Justificativa: Implantar projetos para manutenção das estradas

vicinais no Estado de Minas Gerais
EMENDA Nº 83

Autoria: Domingos Sávio - PSDB
Programa: 108 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO
Ação Nova: .... - Estruturação e diversificação da oferta turística
Unidade Orçamentária: 1411 - SECRETARIA DE ESTADO DE

TURISMO
Finalidade: Ampliar, segmentar e qualificar o mercado de trabalho;

estruturar os destinos turísticos e viabilizar novos destinos; dar
qualidade ao produto turístico e aumentar o seu número; diversificar a
oferta turística, através do aproveitamento da pluralidade do potencial
mineiro; incentivar todos os segmentos da cadeia produtiva; aumentar
o fluxo e a permanência do turista, gerando renda e empregos
(diretos/indiretos) e identificar a oferta e a demanda do turismo
estadual, em especial do potencial dos grandes lagos do Estado.

Produto: A DEFINIR - Unidade de medida: A DEFINIR
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-
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2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 1,00
Justificativa: Criação de ação com vistas a garantir o investimento na

potencialidade turística dos grandes lagos do Estado
EMENDA Nº 84

Autoria: Domingos Sávio - PSDB
Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA
Ação Nova: .... - Criação de campeonato municipal de futebol

amador
Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE

ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEEJ
Finalidade: EDUCAR PELO ESPORTE, PROMOVER A CULTURA

DO ESPORTE E DA ATIVIDADE FÍSICA, E BENEFICIAR O
CIDADÃO POR MEIO DA OPORTUNIZAÇÃO DE UM ESTILO DE
VIDA MAIS SAUDÁVEL.

Produto: A DEFINIR - Unidade de medida: A DEFINIR
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 1,00
Justificativa: Esta ação visa a criação de campeonato de futebol

amador no Estado para proporcionar a cultura do esporte e da ativida
física

EMENDA Nº 85
Autoria: Domingos Sávio - PSDB
Programa: 118 - GESTÃO E DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO

CULTURAL
Ação Nova: .... - Criação de um circo cultural itinerante
Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE

CULTURA
Finalidade: Apoiar a cultura com a criação de um circo cultural

itinerante
Produto: A DEFINIR - Unidade de medida: A DEFINIR
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Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 1,00
Justificativa: Apoiar a cultura do Estado com a criação de um circo

cultural itinerante
EMENDA Nº 86

Autoria: Domingos Sávio - PSDB
Programa: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE
Ação Nova: .... - Criação de programa para defesa da criança e do

adolescente
Unidade Orçamentária: 4091 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A

ADOLESCÊNCIA
Finalidade: Criar um programa para defesa da criança e do

adolescente visando a sua proteção
Produto: A DEFINIR - Unidade de medida: A DEFINIR
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 1,00
Justificativa: Criação de um programa para defesa da criança e do

adolescente
EMENDA Nº 87

Autoria: Domingos Sávio - PSDB
Programa: 727 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
Ação Nova: .... - Elaboração de projetos visando a ampliação do

Campi da Universidade Federal de São João Del Rei em Divinópolis
Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE

TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
Finalidade: ELABORAR ETAPA DAS OBRAS

CORRESPONDENTES A PROJETOS ARQUITETÔNICOS E
EXECUTIVOS PARA AMPLIAR O CAMPI DA UNIVERSIDADE
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FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL REI, NO MUNICÍPIO DE
DIVINÓPOLIS

Produto: A DEFINIR - Unidade de medida: A DEFINIR
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 1,00
EMENDA Nº 88

Autoria: Wander Borges - PSB
Texto da emenda: PROGRAMA 019 ESCOLA EM TEMPO

INTEGRAL
1261 SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
4034 AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR NAS

ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL
"FINALIDADE: OFERECER MERENDA ESCOLAR ÀS CRIANÇAS

E JOVENS ATENDIDOS EM TEMPO INTEGRAL NAS ESCOLAS
PÚBLICAS ESTADUAIS."

Justificativa: Substituir "em áreas de vulnerabilidade social" pelo
termo "estaduais". A alteração visa ampliar o oferecimento de
merenda escolar a todos os educandários públicos, que prestem
serviços educacionais em período integral, uma vez que a atual
redação garante o referido alimento apenas às escolas localizadas em
áreas consideradas de vulnerabilidade social.

EMENDA Nº 89
Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 030 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E

ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - Ação:4479 - SISTEMA
DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central e Sul de Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 200.000,00
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Justificativa: Garantir aos profissionais da educação do Sul de Minas

o devido acesso à qualificação e à profissionalização.
EMENDA Nº 90

Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 030 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E

ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - Ação:4487 - SISTEMA
DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL - ENSINO MÉDIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central e Sul de Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 200.000,00
Justificativa: Garantir aos profissionais da educação do Sul de

Minas, atuantes no ensino médio, o devido acesso à qualificação e à
profissionalização.

EMENDA Nº 91
Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 051 - SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO

ENSINO E DAS ESCOLAS - Ação:4046 - AVALIAÇÃO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA (PROEB E PROALFA)

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 3.000.000,00
Justificativa: Realizar a consolidação e a avaliação educacional em

todas as regiões do Estado.
EMENDA Nº 92

Autoria: Wander Borges - PSB
Texto da emenda: Melhorar a rede física, inclusive das escolas

localizadas em área rural, com vistas a ampliar o atendimento à
demanda do Estado.

Justificativa: Utilizar o termo adequado à caracterização da zona
rural.
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EMENDA Nº 93

Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 186 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DOS

ACESSOS VIÁRIOS - Ação:1208 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO
E/OU REFORMA DE ESTRADAS TURÍSTICAS E ECOLÓGICAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central, Rio Doce, Sul de Minas e Triângulo) foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 300.000,00
Justificativa: Garantir às cidades turísticas da região do Rio Doce

melhorias em seus acessos viários.
MENDA Nº 94

Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 216 - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS

- Ação:4076 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO
DE ACESSOS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central e Sul de Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 300.000,00
Justificativa: Promover, na região do Sul de Minas, melhorias de

acesso viário e aos logradouros públicos.
EMENDA Nº 95

Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 216 - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS

- Ação:4139 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central, Mata, Rio Doce, Sul de Minas e Triângulo) foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
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Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 250.000,00
Justificativa: Garantir às cidades da região do Triângulo ações de

elaboração de estudos e projetos executivos de estradas.
EMENDA Nº 96

Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 058 - CENTRO DA JUVENTUDE DE MINAS GERAIS -

Ação:1213 - FORMAÇÃO DE JOVENS NAS ÁREAS DE ARTES,
ESPORTES E CULTURA DIGITAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central e Sul de Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 1.636.242,00
Justificativa: Promover a formação e o desenvolvimento do jovem da

região Sul de Minas.
EMENDA Nº 97

Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 058 - CENTRO DA JUVENTUDE DE MINAS GERAIS -

Ação:1217 - CONCEPÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central e Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 100.000,00
Justificativa: Garantir à região do Rio Doce recursos para a

implantação de centros da juventude.
EMENDA Nº 98

Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 011 - CONSOLIDAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS

HÍDRICOS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS - Ação:1014 -
ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES
SOBRE RECURSOS HÍDRICOS
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central e Sul de Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 100.000,00
Justificativa: Garantir às cidades do Sul do Estado instrumentos

capazes de melhorar a gestão dos recursos hídricos.
EMENDA Nº 99

Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 011 - CONSOLIDAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS

HÍDRICOS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS - Ação:1016 - FOMENTO
E CONSOLIDAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS
HÍDRICOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central e Sul de Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 100.000,00
Justificativa: Formular políticas de conscientização do uso da água

na região do Sul de Minas.
EMENDA Nº 100

Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 045 - RESÍDUOS SÓLIDOS - Ação:1065 -

DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS DE INCENTIVO A
GESTAO ADEQUADA DE RESIDUOS SOLIDOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central e Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 20.000,00
Justificativa: Incentivar, por meio da criação de novos instrumentos



503
de gestão, a disposição adequada de resíduos sólidos nos municípios
da região do Rio Doce.

EMENDA Nº 101
Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 182 - MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO

AMBIENTAL - Ação:4148 - MONITORAMENTO E
GEOPROCESSAMENTO AMBIENTAL - SEMAD

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central e Sul de Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 200.000,00
Justificativa: Promover ações de monitoramento e

geoprocessamento dos recursos ambientais constantes na região Sul
do Estado.

EMENDA Nº 102
Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 016 - DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS -

Ação:4015 - ESTRUTURAÇÃO DE DESTINOS TURÍSTICOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central e Sul de Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 10.000,00
Justificativa: Aperfeiçoar, por meio da adaptação de infra-estrutura, a

qualidade do turismo da região Sul de Minas.
EMENDA Nº 103

Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 016 - DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS -

Ação:4015 - ESTRUTURAÇÃO DE DESTINOS TURÍSTICOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Alto Paranaíba, Central, Estadual e Sul de Minas) foi publicada
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no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 400.000,00
Justificativa: Desenvolver o potencial turístico de pequenas cidades

da região metropolitana.
EMENDA Nº 104

Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 114 - PROMOÇÃO E MARKETING TURÍSTICO -

Ação:4106 - INFORMAÇÕES TURÍSTICAS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central e Sul de Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 100.000,00
Justificativa: Possibilitar que as cidades da região Sul de Minas

desenvolvam ações de divulgação de seu potencial turístico.
EMENDA Nº 105

Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 048 - SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA

TODOS - Ação:1340 - DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DO
SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central e Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 300.000,00
Justificativa: Garantir à região do Rio Doce recursos para o

desenvolvimento e a implantação de um sistema de informações
atinente às questões de saneamento.

EMENDA Nº 106
Autoria: Wander Borges - PSB
Texto da emenda: Programa: 045 Resíduos Sólidos
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Unidade Responsável: 1371 Secretaria de Estado de Meio Ambiente

e Desenvolvimento Sustentável
Nova redação: "OBJETIVO: PROMOVER E FOMENTAR A NÃO

GERAÇÃO, O REAPROVEITAMENTO, A RECICLAGEM E A
DISPOSIÇÃO ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS COM VISTAS À
MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL."

Justificativa: Substituição do vocábulo saúde, grafado no campo
objetivo do Programa 045, Área de Resultado Qualidade Ambiental,
por qualidade, uma vez que a palavra saúde não é um conceito
habitualmente utilizado na seara ambiental. O termo que se pretende
substituir guarda maior pertinência com a saúde humana e animal,
enquanto o meio ambiente abrange os meios bióticos e físico (ar,
água e solo).

EMENDA Nº 107
Autoria: Wander Borges - PSB
Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE

DIREITOS HUMANOS
Ação Nova: .... - Formação e Capacitação de Conselhos Municipais

de Direitos da Mulher
Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DEFESA SOCIAL
Finalidade: Formar e capacitar os conselheiros municipais, no que

pertine à política de promoção dos direitos da mulher para o exercício
do controle social, formulação e desenvolvimento das políticas
públicas dirigidas às mulheres, de forma a promover a igualdade de
direitos e oportunidades entre as pessoasl

Produto: CONSELHO APOIADO - Unidade de medida: A DEFINIR
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 100.000,00
Justificativa: A política de promoção e defesa dos direitos das

mulheres visa construir a igualdade e equidade de gênero, sob vários
aspectos, tais como: raça, etnia, gerações, orientação sexual e
deficiências. A atuação do Estado, especialmente a decorrente da
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implementação de políticas públicas, interfere concretamente na vida
das mulheres, uma vez que tem o condão de determinar, reproduzir
ou alterar as relações de gênero, raça, etnia e o exercício da
sexualidade. Assim, os conselhos municipais de direitos da mulher
têm o escopo de atuar na promoção e na defesa dos direitos
femininos. Dos 853 municípios mineiros, apenas 53 contam com
conselhos municipais de direitos das mulheres organizados; tornando
impressindível uma ação estatal específica, direcionada a ampliação
dos referidos orgãos.

EMENDA Nº 108
 Autoria: Wander Borges - PSB
Texto da emenda: 1060 Ampliação das Áreas de Vegetação Nativa

e Recuperação de Àreas Degradadas
"Finalidade: Promover a proteção e a ampliação das áreas de

cobertura vegetal nativa e recuperação de áreas degradadas, bem
como a implantação de corredores ecológicos."

Justificativa: A mudança de finalidade da ação 1060 pretende
incentivar a implantação de corredores ecológicos nas unidades de
conservação do Estado de Minas Gerais.

EMENDA Nº 109
Autoria: Rosângela Reis - PV
Programa: .... - RMVA
Área de Resultado: Rede de Cidades e Serviços
Unidade Responsável: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA
Tipo de Programa: Finalístico
Objetivo: PROMOVER A GESTÃO INTEGRADA DA REGIÃO

METROPOLITANA DO VALE DO AÇO, TORNANDO-A MAIS
COMPETITIVA E ELEVANDO A QUALIDADE DE VIDA DOS
CIDADÃOS METROPOLITANOS

Objetivo Estratégico:
- FORTALECER O SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

URBANA, ESPECIALMENTE DAS CIDADES-PÓLO.
Resultado Finalístico:
- AUMENTAR O NÚMERO DE AGLOMERAÇÕES E CENTROS

URBANOS MINEIROS CLASSIFICADOS COMO METRÓPOLES
NACIONAIS OU REGIONAIS (ORDEM 1 A 4 ) NA REDE
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HIERÁRQUICA NACIONAL DE CIDADES

Indicador do Programa:
Indicador (unidade de medida): PROPOSIÇÕES COLEGIADAS DA

RMVA (a definir)
Data Referência: 01/01/2009 Índice Referência: 1,00 Meta 2011:

1,00
Ação Nova: .... - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE

CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DA RMVA
Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE

TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
Finalidade: OFERECER AO USUÁRIO DO TRANSPORTE

PÚBLICO POR ÔNIBUS, AOS PEDESTRES E À POPULAÇÃO EM
GERAL, ACESSIBILIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA,
MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA

Produto: QUILÔMETRO MELHORADO/AMPLIADO - Unidade de
medida: QUILÔMETRO

Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Ação Nova: .... - APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIO DA RMVA
PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO
PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

Finalidade: ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE APOIO AOS
MUNICÍPIOS DO COLAR E DO NÚCLEO METROPOLITANO PARA
CAPTAÇÃO DE RECURSOS

Produto: PROJETO APOIADO - Unidade de medida: PROJETO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Ação Nova: .... - IMPLANTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL DA AGÊNCIA METROPOLITANA

Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA
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Finalidade: IMPLANTAR E DESENVOLVER A AGÊNCIA

METROPOLITANA QUE INTEGRA O ARRANJO INSTITUCIONAL DE
GESTÃO DEFINIDO NA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL,
CONSOLIDAR O FUNCIONAMENTO DA ASSEMBLÉIA E DO
CONSELHO, REALIZAR EVENTOS INSTITUCIONAIS E
TEMÁTICOS PARA A CRIAÇÃO DA IDENTIDADE INSTITUCIONAL
DA AGÊNCIA, CONFORME DETERMINA A LEGISLAÇÃO
COMPLEMENTAR.

Produto: ÓRGÃO IMPLANTADO - Unidade de medida: ÓRGÃO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Ação Nova: .... - SISTEMA INTEGRADO DE REGULAÇÃO DO USO
DO SOLO

Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

Finalidade: INTEGRAR EM UMA MESMA BASE CARTOGRÁFICA
GEOREFERENCIADA OS PLANOS DIRETORES DOS MUNICÍPIOS
DA RMVA, O ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO E AS
INTERVENÇÕES ESTADUAIS E FEDERAIS DE IMPACTO NO
TERRITÓRIO METROPOLITANO

Produto: SISTEMA IMPLANTADO. - Unidade de medida:
MÓDULO/VERSÃO

Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Ação Nova: .... - IMPLEMENTAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA E AÇÕES URBANÍSTICAS

Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

Finalidade: DOTAR OS MUNICÍPIOS METROPOLITANOS DE
DIAGNÓSTICOS E ESTRATÉGIAS DE REGULARIZAÇÃO DE
IMÓVEIS HABITADOS OU OCUPADOS EM DESCONFORMIDADE
COM A LEI E IMPLEMENTAR PLANOS DE REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA E URBANÍSTICAS E AMBIENTAIS, APOIAR REVISÃO
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DE LIMITES E REQUALIFICAÇÃO URBANA, PRIORIZANDO OS
MUNICÍPIOS COM MAIOR VULNERABILIDADE SOCIAL.

Produto: FAMÍLIA TITULADA - Unidade de medida: FAMÍLIA
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Ação Nova: .... - APOIO E EXECUÇÃO DO PLANO DE
GOVERNANÇA AMBIENTAL E URBANÍSTICA DA RMVA

Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

Finalidade: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO, A
PRESERVAÇÃO DOS SEUS ATIVOS AMBIENTAIS E ADEQUADO
CONTROLE DO USO E DA OCUPAÇÃO DO SOLO
METROPOLITANO, INTEGRANDO O PLANEJAMENTO E A
EXECUÇÃO DE AÇÕES E PROGRAMAS E PROJETOS.

Produto: AÇÃO AMBIENTAL E URBANÍSTICA EXECUTADA -
Unidade de medida: PERCENTUAL

Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Ação Nova: .... - INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO
METROPOLITANO

Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA

Finalidade: IMPLANTAR NA AGÊNCIA METROPOLITANA UM
CENTRO DE PLANEJAMENTO INTEGRADO E DAR SEQÜÊNCIA À
ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO DO ESTADO NA RMVA NA ÁREA
DE RESULTADOS DA REDE DE CIDADES, POTENCIALIZAR AS
OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO NA RMVA, POSSIBILITAR A
REESTRUTURAÇÃO DA RMVA.

Produto: PLANO INTEGRADO DE DESENVOLVIMENTO
METROPOLITANO ELABORADO - Unidade de medida: PLANO

Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-
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2011 (Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Ação Nova: .... - IMPLEMENTAÇÃO DE TERMINAIS
METROPOLITANOS DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTES

Unidade Orçamentária: 4381 - FUNDO ESTADUAL DE
DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES

Finalidade: INSTALAR TERMINAIS DE INTEGRAÇÃO DOS
ÔNIBUS METROPOLITANOS

Produto: PROJETO CONCLUÍDO - Unidade de medida: PROJETO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 1,00
Justificativa: COM O IMPLEMENTO DO ARRANJO

INSTITUCIONAL DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO AÇO
TORNA-SE IMPRESCINDÍVEL A CRIAÇÃO DE UM PROJETO
ESTRUTURADOR, NOS MESMOS MOLDES DA REGIÃO
METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE

EMENDA Nº 110
Autoria: Rosângela Reis - PV
Programa: 004 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS

SOCIOEDUCATIVAS - Ação:1205 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES
SOCIOEDUCATIVAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central, Estadual, Rio Doce e Sul de Minas) foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 004 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS

SOCIOEDUCATIVAS - Ação:1205 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES
SOCIOEDUCATIVAS

Valor: R$ 7.300.000,00
Justificativa: CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE

SOCIOEDUCATIVA NA REGIÃO DO RIO DOCE PARA REDUZIR O
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DEFICIT DE VAGAS NO SISTEMA CARCERÁRIO NO ESTADO E
CRIAÇÃO DE UNIDADES ADEQUADAS PARA O RECEBIMENTO
DE ADOLESCENTES AUTORES DE ATOS INFRACIONAIS.
NUMERO CONSIDERÁVEL DE ADOLESCENTES QUE CUMPREM
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA EM CADEIAS PÚBLICAS NA REGIÃO
DO VALE DO AÇO.

EMENDA Nº 111
Autoria: Rosângela Reis - PV
Programa: 189 - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA,

EXERCÍCIO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
Ação Nova: .... - CONSTRUÇÃO/IMPLANTAÇÃO DE POSTO DE

PERÍCIA INTEGRADA EM IPATINGA
Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DEFESA SOCIAL
Finalidade: CONSTRUIR UM POSTO DE PERÍCIA INTEGRADA

(PERÍCIA TÉCNICA E IML) EM IPATINGA, COM EQUIPAMENTOS.
Produto: UNIDADE PREDIAL INTEGRADA EQUIPADA - Unidade

de medida: UNIDADE PREDIAL
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 1.000.000,00
Justificativa: CONSTRUIR, EM IPATINGA, REGIÃO DO VALE DO

AÇO, UNIDADE PREDIAL DE POSTO DE PERÍCIA INTEGRADA
QUE ATENDA ÀS DEMANDAS NA ÁREA DE PERÍCIA TÉCNICA E
DE INSTITUTO MÉDICO LEGAL, DEVIDO À GRANDE DEMANDA E
PRECARIEDADE DO ATENDIMENTO NO SETOR.

EMENDA Nº 112
Autoria: Rosângela Reis - PV
Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA - Ação:1040 - CENTRO DE

TREINAMENTO OLIMPICO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central e Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de



512
10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA - Ação:1040 - CENTRO DE

TREINAMENTO OLIMPICO
Valor: R$ 7.000.000,00
Justificativa: IMPLANTAÇÃO DE CENTRO DE TREINAMENTO

ESPORTIVO EM IPATINGA, DESTINADO A TREINAR E
ACOMPANHAR O RENDIMENTO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTE E
JOVENS NAS MODALIDADES ESPORTIVAS NA TAMBÉM REGIÃO
METROPOLITANA DO VALE DO AÇO.

EMENDA Nº 113
Autoria: Doutor Rinaldo - PSB
Programa: 141 - POLÍCIA OSTENSIVA - Ação:4232 -

POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL
Mudança de finalidade para: EXERCER O PODER DE POLÍCIA

OSTENSIVA COM A FINALIDADE DE PREVENIR OU INIBIR ATOS
ANTI-SOCIAIS, INCLUSIVE POR MEIO DE MONITORAMENTO DE
PONTOS ESTRATÉGICOS E DE GRANDE INCIDÊNCIA CRIMINAL,
COM A INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA,
PRIORITARIAMENTE AO LONGO DE TODO O TRECHO DA LINHA
VERDE NA AVENIDA CRISTIANO MACHADO, ATUANDO
REPRESIVAMENTE NA RESTAURAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA,
ADOTANDO MEDIDAS DE PROTEÇÃO E SOCORRO
COMUNITÁRIOS OU ATUANDO EM APOIO AOS ORGÃOS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO EXERCÍCIO DO PODER DE
POLÍCIA QUE LHES COUBER.

Justificativa: OS QUESITOS DE PONTOS ESTRATÉGICOS E
GRANDE INCIDÊNCIA CRIMINAL SE APLICAM PLENAMENTE, AO
HISTÓRICO E A READEQUAÇÃO DA AVENIDA COM A
IMPLANTAÇÃO DA LINHA VERDE. RESSALTE-SE TAMBÉM QUE A
IMPLANTAÇÃO DO OLHO VIVO É REIVINDICAÇÃO DE TODA
COMUNIDADE LOCAL REGISTRADA EM NOTA NO ROL DE
CONDICIONANTES DA LICENÇA DE IMPLANTAÇÃO DA OBRA.

EMENDA Nº 114
Autoria: Doutor Rinaldo - PSB
Programa: 005 - AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS

ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL
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Ação Nova: .... - MOBILIZAÇÃO SOCIAL POR MEIO DE CONSEP'S
Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DEFESA SOCIAL
Finalidade: ESTIMULAR A PARTICIPAÇÃO POPULAR POR MEIO

DA CRIAÇÃO DE CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA
PÚBLICA, PROVENDO SEU FUNCIONAMENTO PRINCIPALMENTE
NOS MUNICÍPIOS DE 10.000 A 100.000 HABITANTES.

Produto: CONVÊNIO CELEBRADO - Unidade de medida:
CONVÊNIO

Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 1.000.000,00
Justificativa: É NECESSÁRIA A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE

NA BUSCA DA PAZ SOCIAL SE ORGANIZANDO ATRAVÉS DE
CONSELHOS COMUNITÁRIOS DE SEGURANÇA PÚBLICA,
FORMADOS POR MEMBROS DOS DIVERSOS SEGMENTOS DA
SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA.

EMENDA Nº 115
Autoria: Doutor Rinaldo - PSB
Programa: 134 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS -

FHEMIG
Ação Nova: .... - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE

PRECEPTORES/TUTORES DE MÉDICOS RESIDENTES
Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Finalidade: HABILITAR PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA

FUNÇÃO DE PRECEPTOR/TUTOR DE RESIDÊNCIA MÉDICA.
Produto: SERVIDOR CAPACITADO - Unidade de medida:

SERVIDOR
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -
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DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 1.000.000,00

Justificativa: ESTA AÇÃO VISA DAR CUMPRIMENTO AO QUE À
RESOLUÇÃO N º 005/2004 DO CONSELHO NACIONAL DE
RESIDÊNCIA MÉDICA, QUE DISPÕE SOBRE OS SERVIÇOS DE
PRECEPTOR/TUTOR DO PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MÉDICA.

EMENDA Nº 116
Autoria: Doutor Rinaldo - PSB
Programa: 049 - SAÚDE EM CASA - Ação:1117 - MELHORIA DA

QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Mudança de finalidade para: MELHORAR A QUALIDADE DA

ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE POR MEIO DA OTIMIZAÇÃO DOS
PROCESSOS DE TRABALHO, CAPACITAÇÃO DE PESSOAL,
RECONHECIMENTO DE BOAS PRÁTICAS E RECURSOS
MATERIAS E TECNOLÓGICOS COMPATÍVEIS

Justificativa: SENDO A ATENÇÃO PRIMÁRIA A BASE DE TODO O
SISTEMA DE SAÚDE PÚBLICA, FAZ-SE NECESSÁRIO PROVER
ALÉM DE CONHECIMENTO, CONDIÇÕES MATERIAIS
ADEQUADAS AO TRABALHO DO SERVIDOR.

EMENDA Nº 117
Autoria: Doutor Rinaldo - PSB
Programa: 044 - REGIONALIZAÇÃO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

- Ação:4067 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL /
PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA

Mudança de finalidade para: VIABILIZAR A PRODUÇÃO
AMBULATORIAL E HOSPITALAR APROVADA PARA CADA
ESTABELECIMENTO DE SAÚDE CADASTRADO NO
CNES(CADASTRO NACIONAL DE ESTABELECIMENTOS DE
SAÚDE) E CONTRATADO/CONVENIADO AO SUS, PROPICIANDO
TAMBÉM A IMPLEMENTAÇÃO DE MUTIRÕES PARA REALIZAÇÃO
DE CIRURGIAS ELETIVAS.

Justificativa: CONSIDERANDO A GRANDE DEMANDA REPRIMIDA
NA REDE PÚBLICA E PRIVADA CONVENIADA AO SUS EM MINAS
GERAIS, EM RELAÇÃO À REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS ELETIVAS,
FAZ-SE NECESSÁRIO INSTITUIR MUTIRÕES PARA DAR
RESPOSTA IMEDIATA AOS USUÁRIOS DO SUS.

EMENDA Nº 118
Autoria: Doutor Rinaldo - PSB
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Programa: 124 - PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL - Ação:4248

- PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA,
CULTURAL E JORNALÍSTICA

Mudança de finalidade para: VEICULAR MÚSICAS E PROGRAMAS
DIVERSOS DE INTERESSE CULTURAL E INFORMATIVOS PARA A
SOCIEDADE; MANTER ESPAÇO ABERTO PARA NOVOS
ARTISTAS DA ÁREA MUSICAL; FOMENTAR A FORMAÇÃO DO
PENSAMENTO CRÍTICO SOBRE A CULTURA LOCAL, REGIONAL E
NACIONAL, ALÉM DE VEICULAR CAMPANHAS EDUCATIVAS DE
PREVENÇÃO E COMBATE AO USO DE DROGAS TIDAS COMO
LÍCITAS E ILÍCITAS NO ÂMBITO DO ESTADO.

Justificativa: Faz-se necessário a implementação de campanhas
educativvas de prevenção e combate ao uso de drogas lícitas e ilícitas
através dos órgãos oficiais de comunicação do Estado de Minas
Gerais (Rádio Inconfidência, Fudação TV Minas).

EMENDA Nº 119
Autoria: Doutor Rinaldo - PSB
Programa: 187 - ASSISTÊNCIA HEMATOLÓGICA E

HEMOTERÁPICA - Ação:4372 - DESENVOLVIMENTO DO
PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS

Mudança de finalidade para: GARANTIR A OFERTA DE SANGUE E
HEMODERIVADOS EM VOLUME E BOA QUALIDADE POR MEIO
DE SERVIÇOS PRETADOS EM PARCERIA COM OS MUNICÍPIOS,
UNIVERSIDADE E CAMPANHAS INSTITUCIONAIS PERMANENTES
NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO, ALÉM DE ATENDER
PORTADORES DE DOENÇAS HEMATOLOGICAS.

Justificativa: INCREMENTAR AS AÇOES VISANDO AUMENTAR E
ESTOQUE DE SANGUE E HOMODERIVADOS.

EMENDA Nº 120
Autoria: Doutor Rinaldo - PSB
Programa: 227 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

PÚBLICA - Ação:2089 - TREINAMENTO PROFISSIONAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA

Mudança de finalidade para: ATUALIZAR, APERFEIÇOAR E
REFORÇAS OS CONHECIMENTOS INDISPENSÁVEIS AO MILITAR,
ASSEGURANDO A SUA HABILITAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DAS
DIVERSAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO: OSTENSIVO;
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COMUNITÁRIO E DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA.

Justificativa: OS MELHORES RESULTADOS NA PREVENÇÃO DA
CRIMINALIDADE PASSAM PELA INSERÇÃO DO POLICIAL NA
COMUNIDADE.

EMENDA Nº 121
Autoria: Doutor Rinaldo - PSB
Programa: 107 - ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL E

EMERGENCIAL - Ação:4001 - COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL
Mudança de unidade orçamentária para: 1321 - SECRETARIA DE

ESTADO DE SAÚDE
Mudança de finalidade para: OFERTAR À POPULAÇÃO ASSISTIDA

PELO SUS SERVIÇOS DE QUALIDADE CENTRADOS NO USUÁRIO
DESDE O SEU ACOLHIMENTO ATÉ O ATENDIMENTO
HOSPITALAR AMBULATORIAL E EMERGÊNCIAL.

Justificativa: O acolhimento é uma proposta de serviço de saúde
centrado no usuário e uma diretriz da politica nacional da
Humanização da Gestão e Atenção do SUS

EMENDA Nº 122
Autoria: Doutor Rinaldo - PSB
Programa: 107 - ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL E

EMERGENCIAL - Ação:4002 - COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E
CUIDADO AO IDOSO

Mudança de unidade orçamentária para: 1321 - SECRETARIA DE
ESTADO DE SAÚDE

Mudança de finalidade para: PRESTAR À CLIENTELA
ENCAMINHADA PELO SUS POR MEIO DE REFERÊNCIA E
CONTRA REFÊRENCIA, SERVIÇOS DE QUALIDADE CENTRADOS
NO USUÁRIO DESDE O SEU ACOLHIMENTO ATÉ O
ATENDIMENTO HOSPITALAR AMBULATORIAL E EMERGÊNCIAL

Justificativa: O acolhimento é uma proposta de serviço de saúde
centrado no usuário e uma diretriz da politica nacional da
Humanização da Gestão e Atenção do SUS

EMENDA Nº 123
Autoria: Doutor Rinaldo - PSB
Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE - Ação:4182 - POLÍTICAS E

AÇÕES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE
Mudança de finalidade para: ORGANIZAR AS AÇÕE DE SAÚDE
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NO ÂMBITO DO SUS, DE MODO RESOLUTIVO, EN TODOS OS
NÍVEIS DE ATENÇÃO NOS ASPECTOS ASSISTENCIAIS E DE
ACOLHIMENTO(DIAGNÓSTICO, TRATAMENTO, RECUPERAÇÃO E
REABILITAÇÃO), AUMENTANDO O ACESSO DOS USUÁRIOS AOS
SERVIÇOS

Justificativa: O acolhimento é uma proposta de serviço de saúde
centrado no usuário e uma diretriz da politica nacional da
Humanização da Gestão e Atenção do SUS.

EMENDA Nº 124
Autoria: Doutor Rinaldo - PSB
Programa: 107 - ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL E

EMERGENCIAL - Ação:4004 - COMPLEXO DE ESPECIALIDADES
Mudança de finalidade para: PRESTAR SERVIÇOS DE

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, AMBULATÓRIAL E EMERGENCIAL À
CLIENTELA ENCAMINHADA PELO SUS POR MEIO DE
REFERÊNCIA E CONTRA REFÊRENCIA, SERVIÇOS DE
QUALIDADE CENTRADOS NO USUÁRIO DESDE O SEU
ACOLHIMENTO.

Justificativa: O acolhimento é uma proposta de serviço de saúde
centrado no usuário e uma diretriz da politica nacional da
Humanização da Gestão e Atenção do SUS

EMENDA Nº 125
Autoria: Doutor Rinaldo - PSB
Programa: 107 - ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL E

EMERGENCIAL - Ação:4004 - COMPLEXO DE ESPECIALIDADES
Mudança de finalidade para: PRESTAR SERVIÇOS DE

ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, AMBULATÓRIAL E EMERGENCIAL À
CLIENTELA ENCAMINHADA PELO SUS POR MEIO DE
REFERÊNCIA E CONTRA REFÊRENCIA, SERVIÇOS DE
QUALIDADE CENTRADOS NO USUÁRIO DESDE O SEU
ACOLHIMENTO.

Justificativa: O acolhimento é uma proposta de serviço de saúde
centrado no usuário e uma diretriz da politica nacional da
Humanização da Gestão e Atenção do SUS

EMENDA Nº 126
Autoria: Doutor Rinaldo - PSB
Programa: 107 - ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL E
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EMERGENCIAL - Ação:4006 - COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS

Mudança de finalidade para: PRESTAR SERVIÇOS DE
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, AMBULATÓRIAL E EMERGENCIAL À
CLIENTELA ENCAMINHADA PELO SUS POR MEIO DE
REFERÊNCIA E CONTRA REFÊRENCIA, SERVIÇOS DE
QUALIDADE CENTRADOS NO USUÁRIO DESDE O SEU
ACOLHIMENTO.

Justificativa: O acolhimento é uma proposta de serviço de saúde
centrado no usuário e uma diretriz da politica nacional da
Humanização da Gestão e Atenção do SUS

EMENDA Nº 127
Autoria: Doutor Rinaldo - PSB
Programa: 141 - POLÍCIA OSTENSIVA - Ação:4289 -

POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO
Mudança de finalidade para: PATRULHAR RODOVIAS

ESTADUAIS, FEDERAIS DELEGADAS E LOGRADOURO
PÚBLICOS, FISCALIZANDO O TRÂNSITO E PREVENINDO
ACIDENTES, BEM COMO DESENVOLVENDO OPERAÇÕES DE
PREVENÇÃO E REPRESSÃO AO CRIME ORGANIZADO E AO USO
DE BEBIDAS ALCOOLICAS

Justificativa: DAR EFETIVO CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A
LEGISLAÇÃO FEDERAL VIGENTE NO QUE SE REFERE AO USO
DE BEBIDAS ALCOOLICAS POR MOTORISTAS.

EMENDA Nº 128
Autoria: Paulo Guedes - PT
Programa: 148 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

TURÍSTICO DO NORDESTE - FASE DOIS - PRODETUR/NE-II -
Ação:4620 - ESTRUTURAÇÃO DOS PARQUES ESTADUAIS E DOS
ATRATIVOS NATURAIS

Mudança de finalidade para: PROMOVER A ESTRUTURAÇÃO
DOS PARQUES ESTADUAIS DO PÓLO TURÍSTICO DO VALE DO
JEQUITINHONHA E VALE DO RIO SÃO FRANCISCO, POR MEIO
DA IMPLEMENTAÇÃO DE UM CENTRO DE MANUTENÇÃO DOS
PARQUES, TRILHAS INTERPRETATIVAS, TELEFONIA E
INTERNET, PROJETOS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E
CAPACITAÇÃO DE GUIAS.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Norte de Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 024 - INSERÇÃO COMPETITIVA DAS EMPRESAS

MINEIRAS NO MERCADO INTERNACIONAL - Ação:2037 -
REALIZAÇÃO DE EVENTOS INTERNACIONAIS

Valor: R$ 1.000,00
Justificativa: A EMENDA PRETENDE INCLUIR O NORTE DE

MINAS E O VALE DO RIO SÃO FRANCISCO COMO
BENEFICIÁRIOS DA ESTRUTURAÇÃO DOS PARQUES
ESTADUAIS E DOS ATRATIVOS NATURAIS.

EMENDA Nº 129
Autoria: Paulo Guedes - PT
Programa: 148 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

TURÍSTICO DO NORDESTE - FASE DOIS - PRODETUR/NE-II -
Ação:4621 - PRESERVAÇÃO DE MANANCIAIS E CONTROLE DE
ÁGUA

Mudança de finalidade para: CONTRATAR PROJETO PARA
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA
QUALIDADE DAS ÁGUAS NA REGIÃO TURÍSTICA, ENGLOBANDO
OS BALNEÁRIOS DA ÁREA DE PLANEJAMENTO DO PÓLO
TURÍSTICO DO VALE DO JEQUITINHONHA E VALE DO RIO SÃO
FRANCISCO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Norte de Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 712 - ADMINISTRAÇÃO DE PALÁCIOS - Ação:4074 -

ADMINISTRAÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO GOVERNADOR
Valor: R$ 1.000,00
Justificativa: INCLUIR O NORTE DE MINAS E O VALE DO RIO

SÃO FRANCISCO COMO BENEFICIÁRIOS DA CONTRATAÇÃO DE
PROJETOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS NA REGIÃO
TURÍSTICA
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EMENDA Nº 130

Autoria: Paulo Guedes - PT
Programa: 148 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

TURÍSTICO DO NORDESTE - FASE DOIS - PRODETUR/NE-II -
Ação:4296 - CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL E DA POPULAÇÃO
PARA O TURISMO

Mudança de finalidade para: CAPACITAR A POPULAÇÃO DO
PÓLO TURÍSTICO DO VALE DO JEQUITINHONHA E VALE DO SÃO
FRANCISCO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
VISANDO MAIOR NÍVEL DE EFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TURÍSTICO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Norte de Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Ação:2130

- ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - Valor: R$
1.500.000,00

Justificativa: INCLUIR O NORTE DE MINAS E O VALE DO RIO
SÃO FRANCISCO COMO BENEFICIÁRIOS DA AÇÃO
CAPACITAÇÃO DO PROFISSIONAL E DA POPULAÇÃO PARA O
TURISMO

EMENDA Nº 131
Autoria: Carlin Moura - PC DO B
Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA
Ação Nova: .... - Bolsa-atleta
Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE

ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEEJ
Finalidade: Incentivar atletas praticantes de desportos de rendimento

em modalidade olímpica e paraolímplica, nas categorias atleta
estudantil, atleta nacional, atleta internacional e atleta olímpico e
paraolímpico, conforme Lei n.º 17.803/2008, mediante concessão de
Bolsa-atleta

Produto: BOLSA CONCEDIDA - Unidade de medida: BOLSA
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-
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2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 3.030.000,00
Justificativa: Criar ação nova, com vistas à garantia orçamentária

para a manutenção pessoal aos atletas de alto rendimento, que não
possuem patrocínio, buscando dar condições para que se dediquem
ao treinamento esportivo e participação em competições visando o
desenvolvimento pleno de sua carreira esportiva, conforme o disposto
pela Lei nº 17.803/2008.

2009: 200 bolsas, assim distribuídas:
atleta estudantil: 50 bolsas X R$ 300,00 X 12 meses= R$180.000,00
atleta nacional: 50 bolsas X R$ 750,00 X 12 meses= R$450.000,00
atleta internacional: 50 bolsas X R$ 1.500,00 X 12 meses=

R$900.000,00
atleta olímpico e paraolímpico: 50 bolsas X R$ 2.500,00 X 12

meses= R$1.500.000,00
Total: R$ 3.030.000,00
2010: 300 bolsas, assim distribuídas:
atleta estudantil: 75 bolsas X R$ 300,00 X 12 meses= R$270.000,00
atleta nacional: 75 bolsas X R$ 750,00 X 12 meses= R$675.000,00
atleta internacional: 75 bolsas X R$ 1.500,00 X 12 meses=

R$1.350.000,00
atleta olímpico e paraolímpico: 75 bolsas X R$ 2.500,00 X 12

meses= R$2.250.000,00
Total: R$ 4.545.000,00
2011: 400 bolsas, assim distribuídas:
atleta estudantil: 100 bolsas X R$ 300,00 X 12 meses=

R$360.000,00
atleta nacional: 100 bolsas X R$ 750,00 X 12 meses= R$900.000,00
atleta internacional: 100 bolsas X R$ 1.500,00 X 12 meses=

R$1.800.000,00
atleta olímpico e paraolímpico: 100 bolsas X R$ 2.500,00 X 12

meses= R$3.000.000,00
Total: 6.060.000,00

EMENDA Nº 132
Autoria: Carlin Moura - PC DO B
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Programa: 035 - PRO-ACESSO - Ação:1307 - MELHORIA DE

LIGAÇÕES E ACESSOS EM RODOVIAS DO VALE DO RIO DOCE
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central e Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 7.170.248,00
Justificativa: Ligar o distrito de Bom Jesus do Bagre aos municípios

de Belo Oriente e a Santana do Paraíso é fundamental para escoar a
produção de celulose da Cenibra, especialmente nos finais de semana
e feriados, período em que os caminhões são proibidos por lei a
trafegar nas rodovias. Neste sentido, é necessária a pavimentação
asfáltica de 24 km que irá interligar o distrito com os mencionados
municípios e região. Para tanto, deve-se suplementar a verba alocada
para a ação 1307 em R$ 7.170.248,00, considerando que o custo por
km é de R$ 298.760,00.

EMENDA Nº 133
Autoria: Carlin Moura - PC DO B
Programa: 745 - PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL - Ação:2087 -

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS DO CBMMG
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central, Centro Oeste, Mata, Norte de Minas, Rio Doce, Sul de
Minas e Triângulo) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 150.000,00
Justificativa: Esta emenda pretende garantir ao 2º Batalhão do

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, localizado no
município de Contagem, a construção neste batalhão de uma
Bombeirolândia. O Corpo de Bombeiros é uma instituição que
desempenha um papel primordial em nossa sociedade e que tem
como um de seus objetivos garantir a segurança e o bem estar de
toda população. A criação da Bombeirolândia tem por finalidade
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promover a integração e conscientização de toda população do
trabalho desenvolvido pelos Bombeiros. A polícia Militar de Minas
Gerais possui um trabalho semelhante com a Transitolândia, onde
promove a educação dos jovens em relação ao trânsito e cidadania e
que tem demostrado excelentes resultados.

EMENDA Nº 134
Autoria: Carlin Moura - PC DO B
Programa: 745 - PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL - Ação:2087 -

REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS DO CBMMG
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central, Centro Oeste, Mata, Norte de Minas, Rio Doce, Sul de
Minas e Triângulo) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 150.000,00
Justificativa: Esta emenda pretende garantir no 2º Batalhão do

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, localizado no
município de Contagem, a construção de um Centro de Formação
para os bombeiros. O Corpo de Bombeiros é uma instituição que
desempenha um papel primordial em nossa sociedade e que tem
como um de seus objetivos garantir a segurança e o bem estar de
toda população. A criação do Centro de Formação tem por finalidade
a promoção adequada da capacitação e treinamento do efetivo dos
Bombeiros, face a sua missão de resguardar a ordem pública e salvar
vidas em perigo

EMENDA Nº 135
Autoria: Carlin Moura - PC DO B
Programa: 727 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - Ação:1358 -

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -
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DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 100.000,00

Justificativa: A praça de esportes do 18º Batalhão da Polícia Militar
de Minas Gerais, localizado no município de Contagem, encontra-se
em precário estado de conservação, inviabilizando assim o
treinamento dos efetivos, e também a recreação de toda a
coorporção, e a utlização deste espaço esportivo pela comunidade.

EMENDA Nº 136
Autoria: Carlin Moura - PC DO B
Programa: 727 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - Ação:1118 -

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS
PÚBLICOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Sul de Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 300.000,00
Justificativa: O Centro Social Urbano - CESU do Bairro Amazonas,

no município de Contagem, é um dos poucos espaços públicos para a
atividade esportiva e cultural da comunidade local, mas que encontra-
se, contudo, num péssimo estado de conservação. Portanto, a
reforma do CESU Amazonas é extremamente importante para a sua
destinação seja efetivamente cumprida, qual seja, espaço público de
integração e recreação da comunidade.

EMENDA Nº 137
Autoria: Carlin Moura - PC DO B
Programa: 727 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - Ação:1118 -

CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS
PÚBLICOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central e Sul de Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 300.000,00
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Justificativa: O Centro Social Urbano - CESU do Bairro Eldorado, no

município de Contagem, é um dos poucos espaços públicos para a
atividade esportiva e cultural da comunidade local, mas que encontra-
se, contudo, num péssimo estado de conservação. Portanto, a
reforma do CESU Eldorado é extremamente importante para que sua
destinação seja efetivamente cumprida, qual seja, espaço público de
integração e recreação da comunidade.

EMENDA Nº 138
Autoria: Carlin Moura - PC DO B
Programa: 048 - SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA

TODOS - Ação:4667 - IMPLANTAR SISTEMAS DE TRATAMENTO
DE ESGOTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES FORA DA
CONCESSÃO DA COPASA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual e Rio Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Justificativa: Finalizar a obra da Estação de Tratamento de Esgoto
no município de Virgolândia.

EMENDA Nº 139
Autoria: Carlin Moura - PC DO B
Programa: 057 - PROGRAMA DE AUMENTO DA CAPACIDADE E

SEGURANÇA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE - Ação:4218 -
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE - FUNTRANS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central e Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Justificativa: A presente emenda pretende garantir a instalação de
um controlador de velocidade na MG 808, no trecho que liga
Contagem a Esmeraldas, entre os km 2 e 8. Esse trecho da MG 808
está numa região de grande densidade populacional, contanto com
mais de 70mil habitantes que usam diariamente a rodovia para se
deslocarem. Como há um grande número de moradores ao longo do
rodovia, bem como comércio, os atropelamentos são constantes,
muitos inclusive com vítimas fatais. A população já bloqueou esse
trecho diversas vezes em protesto à falta de segurança. O controlador
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de velocidade certamente ajudará a diminuir a incidência de acidentes
na MG 808, contribuindo para um trânsito mais seguro.

EMENDA Nº 140
Autoria: Carlin Moura - PC DO B
Programa: 057 - PROGRAMA DE AUMENTO DA CAPACIDADE E

SEGURANÇA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE - Ação:1356 -
ADEQUAÇÃO E AUMENTO DA CAPACIDADE VIÁRIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Alto Paranaíba, Central, Centro Oeste, Estadual,
Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Noroeste de Minas, Norte de Minas, Rio
Doce, Sul de Minas e Triângulo) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Pretende-se com essa emenda a construção de uma
passarela (intervenção), na MG 808, no km 8, no bairro Darci Ribeiro,
trecho que liga o município de Contagem a Esmeraldas, garantindo
assim maior segurança para os pedestres. Esse trecho da MG 808
está numa região de grande densidade populacional, contanto com
mais de 70mil habitantes que usam diariamente a rodovia para se
deslocarem. Como há um grande número de moradores ao longo do
rodovia, bem como comércio, os atropelamentos são constantes,
muitos inclusive com vítimas fatais. A população já bloqueou esse
trecho diversas vezes em protesto à falta de segurança. A passarela
certamente ajudará a diminuir a incidência de acidentes na MG 808.

EMENDA Nº 141
Autoria: Carlin Moura - PC DO B
Programa: 047 - RMBH
Ação Nova: .... - Duplicação da MG 808
Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA
Finalidade: Garantir condições adequadas de escoamento da

extração de areia do município de Esmeraldas para a Região
Metropolitana.

Produto: QUILÔMETRO DUPLICADO/IMPLANTADO - Unidade de
medida: QUILÔMETRO

Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-
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2011 (Central) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: A MG 808, que liga os municípios de Contagem e
Esmeraldas, é uma rodovia com um intenso tráfego, principalmente de
cargas pesadas, o que, com o tempo, compromete o bom estado da
rodovia. O trecho da MG 808, que liga o bairro Riacho (Contagem) a
Esmeraldas, com uma extensão aproximada de 16 km, não foi
duplicado e a parte asfaltada está em péssimo estado de
conservação. Visando o desenvolvimento econômico da região e a
segurança dos motoristas e pedestres que utilizam a MG 808, a
duplicação dos 16km faltantes torna-se imprescindível.

EMENDA Nº 142
Autoria: Padre João - PT
Programa: 004 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS

SOCIOEDUCATIVAS - Ação:1205 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES
SOCIOEDUCATIVAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central, Estadual, Mata e Sul de Minas) foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: A ação 1205, que trata da construção de unidades
socieducativas, prevê somente a Região Central e o Sul de Minas
para execução em 2009. Ocorre que a região da Zona da Mata tem
uma grande demanda de criação de unidades socioeducativas ao
adolescente autor de ato infracional, assim, propomos esta emenda
para sanar esta real necessidade.

EMENDA Nº 143
Autoria: Padre João - PT
Programa: 004 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS

SOCIOEDUCATIVAS - Ação:1338 - QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE EQUIPES
SOCIOEDUCATIVAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central e Mata) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -
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DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 500.000,00

Justificativa: A ação 1338, que propõe a qualificação profissional,
formação e capacitação de equipes socioeducativas, prevê somente a
sua execução na Região Central, mas verificamos que a Zona da
Mata também necessita de qualificação de servidores para melhoria
do atendimento aos adolescentes em conflito com a lei.

EMENDA Nº 144
Autoria: Padre João - PT
Programa: 005 - AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS

ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL - Ação:1276 - IMPLEMENTAÇÃO DE
ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA
ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central e Mata) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Justificativa: A ação 1276, tem como finalidade a realização de
atividades de capacitação voltadas para o corpo de profissionais do
sistema de defesa social, tendo em vista ampliar a sua motivação e
reparação a fim de prestarem serviços de qualidade à população
mineira. Com esta finalidade dectamos que na Zona da Mata, onde
houve uma série de acontecimentos relativo às cadeias públicas da
região, bem como com relação aos serviços prestados pelos órgãos
de defesa social em nosso Estado na região, propomos a presente
emenda para melhoria da prestação de segurança pública com
qualidade aos mineiros da Zona da Mata.

EMENDA Nº 145
Autoria: Padre João - PT
Programa: 020 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:1081 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES
DO SISTEMA PRISIONAL (SETOP)

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Alto Paranaíba, Central, Mata, Sul de Minas e Triângulo) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -
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DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 9.300.000,00

Justificativa: A ação 1081 propõe a criação de novas vagas para
presos condenados e provisórios, por meio da construção ou
ampliação de unidades prisionais, devidamente aparelhadas para seu
funcionamento. Na zona da Mata a meta financeira prevista é de
R$300.000,00, e acordo com as outras regiões que têm a mesma
meta física, o recurso previsto é da ordem de R$12.000.000,00. Com
o intuito de corrigir este equívoco apresentamos esta emenda

EMENDA Nº 146
Autoria: Padre João - PT
Programa: 020 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:1131 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS
JURÍDICOS NAS UNIDADES PRISIONAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 006 - CENTRO ADMINISTRATIVO - Ação:1160 -

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - Valor: R$
1.350.000,00

Justificativa: De acordo com nosso trabalho parlamentar na área de
defesa social verificamos a necessidade de ampliar a assistência
judiciária a presos, que atualmente é falha, principalmente com
relação à defensoria pública, por isso propomos a ampliação do
recurso destinado à essa finalidade, com a ampliação da meta
financeira da ação.

EMENDA Nº 147
Autoria: Padre João - PT
Programa: 020 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4281 - INCENTIVO À AMPLIAÇÃO DO SISTEMA
APAC

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Alto Paranaíba, Centro Oeste, Estadual, Jequitinhonha/Mucuri,
Mata, Norte de Minas, Rio Doce, Sul de Minas e Triângulo) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
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Programa: 006 - CENTRO ADMINISTRATIVO - Ação:1219 -

DESAPROPRIAÇÃO E MELHORIAS DAS ÁREAS DO ENTORNO DO
CENTRO ADMINISTRATIVO - Valor: R$ 337.450,00

Justificativa: Há destinação de recursos para região da Mata na
ação 4281, que trata do incentivo à ampliação do Sistema APAC.
Contudo, os recursos destinados encontram-se em divergência com
outras regiões que têm a mesma meta física que a Mata. Assim,
apresentamos a presente emenda para corrigir a distorção e garantir o
atendimento dos presos mantidos pelas APACs da região.

EMENDA Nº 148
Autoria: Padre João - PT
Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO

PRODUTIVA - Ação:1375 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas) foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 006 - CENTRO ADMINISTRATIVO - Ação:1219 -

DESAPROPRIAÇÃO E MELHORIAS DAS ÁREAS DO ENTORNO DO
CENTRO ADMINISTRATIVO - Valor: R$ 2.000.000,00

Justificativa: Há outras regiões que são afetadas pela seca no
Estado de Minas Gerais além do Norte de Minas, como o
Jequitinhonha, o Vale do Mucuri e o Rio Doce, por isso propomos a
inclusão das demais áreas.

EMENDA Nº 149
Autoria: Padre João - PT
Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO

PRODUTIVA - Ação:4482 - PROGRAMA DE APOIO A EMPRESAS E
COOPERATIVAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas) foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 006 - CENTRO ADMINISTRATIVO - Ação:1219 -

DESAPROPRIAÇÃO E MELHORIAS DAS ÁREAS DO ENTORNO DO
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CENTRO ADMINISTRATIVO - Valor: R$ 100.000,00

Justificativa: As Regiões do Vale do Mucuri e do Jequitinhonha,
assim como o Norte de Minas, necessitam de investimentos e apoio
para empresas e cooperativas, assim propomos a inclusão delas na
regionalização da ação 4482

EMENDA Nº 150
Autoria: Padre João - PT
Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO

PRODUTIVA - Ação:1400 - MELHORIA DA QUALIDADE E
QUANTIDADE DE RECURSOS HIDRICOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas) foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 10.000.000,00
Justificativa: Melhorar a qualidade e a quantidade de recursos

hidrícos para implantar o sistema de gestão das ações de convivência
com a seca e promover a recionalização do uso e a molhoria nos
aspectos quantitativo e qualitativo, dos recursos hidrícos deve
abranger toda a área da seca em Minas Gerais, o que importa incluir
as regiões do Jequitinho e Mucuri

EMENDA Nº 151
Autoria: Padre João - PT
Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO

PRODUTIVA - Ação:4475 - APOIO AS AÇÕES DE SANEAMENTO
BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas) foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 10.12.2008.

EMENDA Nº 152
Autoria: Padre João - PT
Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO

PRODUTIVA - Ação:4425 - DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS
CARACTERÍSTICOS DA REGIÃO
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas) foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 006 - CENTRO ADMINISTRATIVO - Ação:1160 -

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - Valor: R$
400.000,00

EMENDA Nº 153
Autoria: Padre João - PT
Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO

PRODUTIVA - Ação:1362 - IMPLEMENTACAO DA REDE DE
ELABORACAO PARTICIPATIVA DE PROJETOS COMUNITARIOS

Mudança de finalidade para: ESTIMULAR A CAPTAÇÃO DE
RECURSOS, O ASSOCIATIVISMO, O COOPERATIVISMO, A
EDUCAÇÃO AMBIENTAL, A CIDADANIA E A AUTONOMIA DAS
COMUNIDADES DA REGIÃO; ALÉM DE MELHORAR OS
INDICADORES CONÔMICO-SOCIAIS, PROMOVER O CAPITAL
SOCIAL E A CONSOLIDAÇÃO DE REDES, MELHORAR A
EFICIÊNCIA DA GESTÃO PÚBLICA, MELHORAR A EFICIÊNCIA NA
ALOCAÇÃO DE RECURSOS E PROMOVER UMA POLÍTICA
TERRITORIAL EFICIENTE SÓCIO-ECONOMICAMENTE

EMENDA Nº 154
Autoria: Padre João - PT
Programa: 243 - FUNDERUR - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR

RURAL - Ação:1292 - APOIO FINANCEIRO A PRODUTORES
RURAIS DO NORTE DE MINAS E VALE DO JEQUITINHONHA.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas) foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 006 - CENTRO ADMINISTRATIVO - Ação:1219 -

DESAPROPRIAÇÃO E MELHORIAS DAS ÁREAS DO ENTORNO DO
CENTRO ADMINISTRATIVO - Valor: R$ 250.000,00

EMENDA Nº 155
Autoria: Padre João - PT
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Programa: 234 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - Ação:2101 -

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Mudança de finalidade para: Fornecer alimentação aos alunos das

escolas públicas estaduais e escolas famílias agrícolas contribuindo
para suprir as necessidades nutricionais

EMENDA Nº 156
Autoria: Padre João - PT
Programa: 235 - MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL -

Ação:2096 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE
PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de finalidade para: Melhorar a rede física, inclusive das
escolas do campo e escolas famílias agrícolas, com vistas a ampliar o
atendimento á demanda do Estado.

EMENDA Nº 157
Autoria: Padre João - PT
Programa: 244 - ENSINO TÉCNICO PARA O AGRONEGÓCIO -

Ação:4037 - FORMAÇÃO DE TÉCNICOS EM LATICÍNIOS,
AGROPECUÁRIA E COOPERATIVISMO

Mudança de finalidade para: COLOCAR NO MERCADO,
TÉCNICOS PARA ATENDER A DEMANDA DOS DIVERSOS
SETORES DO AGRONEGÓCIO E DA AGRICULTURA FAMILIAR,
EM ESPECIAL AOS SETORES LATICINISTA, AGROPECUÁRIO E
COOPERATIVISTA.

EMENDA Nº 158
Autoria: Padre João - PT
Programa: 210 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE

TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA - Ação:4041 - TRANSFERÊNCIA
DE TECNOLOGIA ATRAVÉS DE MATRIZES E REPRODUTORES

Mudança de finalidade para: APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO
AGRONEGÓCIO MINEIRO E DA AGRICULTURA FAMILIAR,
ATRAVÉS DE FORNECIMENTO DE SEMENTES BÁSICAS

EMENDA Nº 159
Autoria: Padre João - PT
Programa: 210 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE

TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA - Ação:4021 -
DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E
AGROINDUSTRIAL
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Mudança de finalidade para: GERAR CONHECIMENTO E

TECNOLOGIA PARA O AGRONEGÓCIO E A AGRICULTURA
FAMILIAR.

EMENDA Nº 160
Autoria: Padre João - PT
Programa: 035 - PRO-ACESSO - Ação:1308 - OBRAS DE

PAVIMENTAÇÃO DE LIGAÇÕES RODOVIÁRIAS EM CONVÊNIO
COM A UNIÃO

Mudança de finalidade para: PAVIMENTAR E/OU MELHORAR
CAPACIDADE E NÍVEL DE SERVIÇO E SEGURANÇA DE
RODOVIAS EDERAIS LOCALIZADAS NO ESTADO,
PRINCIPALMENTE DA BR040 DO TREVO DE OURO PRETO ATÉ
BARBACENA.

EMENDA Nº 161
Autoria: Padre João - PT
Programa: 191 - PROJETO DE COMBATE À POBREZA RURAL -

PCPR - Ação:1237 - APOIO AO AGRICULTOR FAMILIAR
Mudança de finalidade para: APOIAR E FINANCIAR PROJETOS

COMUNITÁRIOS, NÃOREEMBOLSÁVEIS, DE NATUREZA
PRODUTIVA (SISTEMA DE IRRIGAÇÃO, UNIDADE DE
ENEFICIAMENTO DE GRÃOS, FABRIQUETAS DE FARINHA,
MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA, PISCICULTURA, APICULTURA,
MICRODESTILARIAS ETC.) SOCIAL (CONSTRUÇÃO DE
CRECHES, REFORMA/CONSTRUÇÃO DE MORADIAS,
CONSTRUÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS, PRESERVAÇÃO
AMBIENTAL ETC.) E DE INFRA ESTRUTURA BÁSICA (REDE DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA,ELETRIFICAÇÃO RURAL,
CONSTRUÇÃO DE PEQUENAS BARRAGENS, PERFURAÇÃO DE
POÇOS TUBULARES).

Justificativa: Está vigente no Estado de Minas Gerais a Lei 15456 de
12/01/2005, que instituia Política Estadual de incentivo às
microdestilarias de álcool e beneficiamento de produtores derivados
da cana-de-açucar, contudo, tal política não foi implantada até o
momento, por isso propomos a presente emenda para que o Poder
Executivo possa viabilizar o financiamento de projetos de
microdestilarias que contribuirão com o fomento da agroindustria para
geração de trabalho e renda aos agricultores familiares, sobretudo nos
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Norte de Minas, Vales do Jequitinhonha e Mucuri.

EMENDA Nº 162
Autoria: Padre João - PT
Programa: 726 - ACESSO À JUSTIÇA - Ação:1099 -

IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA
ESPECIALIZADA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central, Estadual, Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Norte de Minas,
Rio Doce, Sul de Minas e Triângulo) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 416.000,00
Justificativa: A assistência judiciária é um serviço fundamental a

todos os cidadãos do Estado de Minas Gerais, e, como parlamentar,
obervamos a demanda dessa área dos cidadãos de nosso Estado, por
isso propomos a presente emenda para que a assistência judiciária
possa contemplar a todas as regiões de Minas Gerais.

EMENDA Nº 163
Autoria: Padre João - PT
Programa: 732 - SEGURANÇA ALIMENTAR - Ação:2046 -

MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE
SEGURANÇA ALIMENTAR DE MINAS GERAIS - CONSEA/MG

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 006 - CENTRO ADMINISTRATIVO - Ação:1219 -

DESAPROPRIAÇÃO E MELHORIAS DAS ÁREAS DO ENTORNO DO
CENTRO ADMINISTRATIVO - Valor: R$ 400.000,00

EMENDA Nº 164
Autoria: Padre João - PT
Programa: 733 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO

MUNICIPAL - PADEM - Ação:4483 - APOIO A MUNICÍPIOS E
ENTIDADES NA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DE
SEGURANÇA PÚBLICA
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Mudança de finalidade para: APOIAR MUNICÍPIOS E ENTIDADES

NA IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DE SEGURANÇA
PÚBLICA, VISANDO À ADOÇÃO DE SOLUÇÕES LOCAIS
INOVADORAS DE COMBATE À CRIMINALIDADE E GARANTIA DA
ORDEM PÚBLICA, NO MEIO URBANO E RURAL.

EMENDA Nº 165
Autoria: Padre João - PT
Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO

PRODUTIVA - Ação:1375 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS
Mudança de finalidade para: Perenizar rios e córregos através da

construção de reservatórios, cisternas, poços e açudes minimizando
efeito da seca.

EMENDA Nº 166
Autoria: Padre João - PT
Programa: 127 - INFRA-ESTRUTURA RURAL - Ação:4184 -

CONSTRUÇÃO DE BACIAS DE CAPTAÇÃO E TERRACEAMENTO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Alto Paranaíba, Central, Centro Oeste, Mata, Noroeste de
Minas, Norte de Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 006 - CENTRO ADMINISTRATIVO - Ação:1219 -

DESAPROPRIAÇÃO E MELHORIAS DAS ÁREAS DO ENTORNO DO
CENTRO ADMINISTRATIVO - Valor: R$ 302.000,00

EMENDA Nº 167
Autoria: Padre João - PT
Programa: 028 - MINAS SEM FOME - Ação:1149 - APOIO À

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES COLETIVAS DE PROCESSAMENTO
DE ALIMENTOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central, Estadual, Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Norte de Minas,
Sul de Minas e Triângulo) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 006 - CENTRO ADMINISTRATIVO - Ação:1219 -
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DESAPROPRIAÇÃO E MELHORIAS DAS ÁREAS DO ENTORNO DO
CENTRO ADMINISTRATIVO - Valor: R$ 253.330,00

EMENDA Nº 168
Autoria: Padre João - PT
Programa: 028 - MINAS SEM FOME - Ação:1154 - CAPACITAÇÃO

DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO
Mudança de finalidade para: PROMOVER A CAPACITAÇÃO DO

PÚBLICO BENEFICIÁRIO ADEQUADA À REALIDADE DA
POPULAÇÃO, NA PERSPECTIVA DE GERAÇÃO DE RENDA,
COMERCIALIZAÇÃO E DE SEGURANÇA ALIMENTAR E
NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Alto Paranaíba, Central, Centro Oeste, Estadual,
Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Noroeste de Minas, Norte de Minas, Rio
Doce, Sul de Minas e Triângulo) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 709 - COMUNICAÇÃO SOCIAL - Ação:4680 -

DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL - Valor: R$ 277.500,00
EMENDA Nº 169

Autoria: Padre João - PT
Programa: 028 - MINAS SEM FOME - Ação:4152 - APOIO À

AGRICULTURA FAMILIAR
Mudança de finalidade para: IMPLANTAR PROJETOS VISANDO O

DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AGRICULTURA
FAMILIAR DE FORMA COLETIVA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Alto Paranaíba, Central, Centro Oeste, Estadual,
Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Noroeste de Minas, Norte de Minas, Rio
Doce, Sul de Minas e Triângulo) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 006 - CENTRO ADMINISTRATIVO - Ação:1160 -

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - Valor: R$
80.000,00
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EMENDA Nº 170

Autoria: Padre João - PT
Programa: 210 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE

TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA - Ação:4042 - TRANSFERÊNCIA
DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DE SEMENTES BÁSICAS

Mudança de finalidade para: APOIAR O DESENVOLVIMENTO DO
AGRONEGÓCIO MINEIRO E DA AGRICULTURA FAMILIAR,
ATRAVÉS DE FORNECIMENTO DE SEMENTES BÁSICAS E
CRIOULAS.

EMENDA Nº 171
Autoria: Padre João - PT
Programa: 169 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA

ATIVIDADE PRODUTIVA FLORESTAL - Ação:1311 - APOIO
FINANCEIRO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA
ATIVIDADE FLORESTAL

Mudança de finalidade para: CONCEDER FINANCIAMENTOS À
PROJETOS DE FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO COM
VEGETAÇÃO NATIVA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central, Mata, Noroeste de Minas e Norte de Minas) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 006 - CENTRO ADMINISTRATIVO - Ação:1219 -

DESAPROPRIAÇÃO E MELHORIAS DAS ÁREAS DO ENTORNO DO
CENTRO ADMINISTRATIVO - Valor: R$ 4.200.000,00

Justificativa: Financiamentos de florestamente e reflorestamento,
devem ser feitos exclusivamente com vegetação nativa, para que
possa haver a recuperação de biomas.

EMENDA Nº 172
Autoria: Padre João - PT
Programa: 030 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E

ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - Ação:1372 -
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS RURAIS

Mudança de finalidade para: MELHORAR A INFRA-ESTRUTURA
DE ESCOLAS COM MENOS DE 65 ALUNOS E DAS ESCOLAS
FAMÍLIAS AGRÍCOLAS, LOCALIZADOS NA ZONA RURAL,
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VISANDO A QUALIDADE DA AÇÃO PEDAGÓGICA.

Justificativa: As Escolas Famílias Agrícolas (Efas) de nosso Estado
necessitam ser incluídas nesta ação, uma vez que também realizam a
educação no campo. Assim, propomos a sua inclusão das na
finalidade do ação para que possam ter sua infra-estrutra melhorada
pra contruibuir com o avanço da educação no meio rural.

EMENDA Nº 173
Autoria: Padre João - PT
Programa: 180 - MELHORIA DO ENSINO MÉDIO - Ação:2036 -

CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS
ESCOLARES - ENSINO MÉDIO

Mudança de finalidade para: MELHORAR A REDE FÍSICA,
INCLUSIVE DAS ESCOLAS DO CAMPO E DAS ESCOLAS FAMÍLAS
AGRÍCOLAS, COM VISTAS A ATENDER A TODA A DEMANDA DO
ESTADO.

Justificativa: A finalidade da ação 2036 é melhorar a rede física,
inclusive das escolas do campo, com vistas a atender a toda a
demanda do Estado. Esta finalidade também deve contemplar as
Escolas Famílias Agrícolas de nosso Estado, pois elas também são
responsáveis pela Educação no Campo, contribuindo com a
responsabilidade do Poder Executivo de Estado na prestação
educacional, assim necessitam de infra-estrutura para atenderem a
seus estudantes. Propomos a presente emenda para que as Efas
sejam inseridas e, então, suprida a demanda.

EMENDA Nº 174
Autoria: Padre João - PT
Programa: 235 - MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL -

Ação:2096 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE
PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de finalidade para: MELHORAR A REDE FÍSICA,
INCLUSIVE DAS ESCOLAS DO CAMPO E DAS ESCOLAS
FAMÍLIAS AGRÍCOLAS, COM VISTAS A AMPLIAR O
ATENDIMENTO À DEMANDA DO ESTADO

Justificativa: A finalidade da ação 2096 é melhorar a rede física dos
prédios escolares do ensino fundamental, inclusive das escolas do
campo, com vistas a atender a toda a demanda do Estado. Esta
finalidade também deve contemplar as Escolas Famílias Agrícolas de
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nosso Estado, pois elas também são responsáveis pela Educação no
Campo, contribuindo com a responsabilidade do Poder Executivo de
Estado na prestação educacional, assim necessitam de infra-estrutura
para atenderem a seus estudantes. Propomos a presente emenda
para que as Efas sejam inseridas e, então, suprida a demanda.

EMENDA Nº 175
Autoria: Padre João - PT
Programa: 028 - MINAS SEM FOME - Ação:4152 - APOIO À

AGRICULTURA FAMILIAR
Mudança de finalidade para: IMPLANTAR PROJETOS VISANDO O

DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DA AGRICULTURA
FAMILIAR, INCLUSIVE MICRODESTILARIAS.

Justificativa: A Lei 15456, de 12/01/2005, que institui a política
estadual de incentivo às microdestilarias de álcool e beneficiamento
de produtors derivados da cana-de-açucar não encontra previsão na
revisão do PPAG 2009/2012, assim, para corrigir esta distorção
encaminhamos a presente emenda para possibilitar ao Estado a
implantação de projetos que visem a implantação de microdestilarias
para ser mais uma alternativa de geração de trabalho e renda à
agricutlura familiar.

EMENDA Nº 176
Autoria: Leonardo Moreira - DEM
Programa: 773 - PROGRAMA PREVENTIVO EM SAÚDE

OCUPACIONAL - Ação:4650 - PREVENIR DOENÇAS
OCUPACIONAIS

Mudança de finalidade para: Promover e manter a saúde dos
servidores públicos estaduais, por meio de levantametos ambientais,
treinamentos, exames periódicos e outras ações especificas e
cosequentimente, reduzir o absenteísmo; reduzir e evitar o
agravamento de patologias relacionadas ao uso profissional da voz e
executar ações de tratamento e preventivas ao surgimento de
transtornos mentaisos Agentes de Segurança Penitenciária.

EMENDA Nº 177
Autoria: Leonardo Moreira - DEM
Programa: 113 - DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE

RECURSOS HÍDRICOS - Ação:4087 - RECUPERAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS
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HIDROGRÁFICAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas física e financeira de 2009 (Estadual

e Mata) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Justificativa: Rio Paraibuna

EMENDA Nº 178
Autoria: Sargento Rodrigues - PDT
Programa: 020 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4283 - CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE
SERVIDORES DO SISTEMA PRISIONAL

Mudança de finalidade para: PROFISSIONALIZAR A GESTÃO DO
SISTEMA PRISIONAL, POR MEIO DA CAPACITAÇÃO E
FORMAÇÃO DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS ÁREAS DE
SEGURANÇA, ATENDIMENTO E ADMINISTRATIVA,
PROMOVENDO A VALORIZAÇÃO E A INDENIZAÇÃO PELO
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE RISCO.

Justificativa: A presente emenda visa explicitar a necessária
valorização remuneratória dos servidores da área de segurança
pública, nesta importante peça do planejamento estratégico e
orçamentário do Estado. Transformando a política remuneratória em
meta concreta da administração pública.

Referida previsão fará justiça aos servidores que exercem seu labor
em condições diferenciadas, representando tratamento isonômico por
parte do Poder Público que, reconhecendo as particularidades das
mencionadas funções equilibrará a balança funcional por meio da
concessão das respectivas indenizações.

Trata-se de inovação que não trará despesa direta, já que, sua
efetivação estará condicionada a ato da Administração e previsão
legal, certamente, tomarão por base os limites definidos nos diplomas
legais aplicáveis à espécie, em especial a Lei Complementar Federal
nº 101, de 04 de maio de 2000.

EMENDA Nº 179
Autoria: Sargento Rodrigues - PDT
Programa: 020 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:1194 - AMPLIAÇÃO DO EFETIVO DE AGENTES
DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIOS CONCURSADOS E
DIMINUIÇÃO DOS CONTRATADOS
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Mudança de finalidade para: PROFISSIONALIZAR A GESTÃO DO

SISTEMA PRISIONAL, POR MEIO DA AMPLIAÇÃO DO EFETIVO DE
AGENTES DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIOS CONCURSADOS E
DEVIDAMEMTE FORMADOS, GARANTINDO REGULAMENTAÇÃO
DA FUNÇÃO PÚBLICA AOS SERVIDORES QUE JÁ SE
ENCONTRAM NO SISTEMA PRISIONAL.

Justificativa: A emenda visa reconhecer a relevante função dos
Agentes de Segurança Penitenciários que atualmente celebram
contratos temporários com o Estado, considerando-os como
designados para o exercício de função pública, na forma do art. 10, §
1º, “a”, da Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990.

EMENDA Nº 180
Autoria: Sargento Rodrigues - PDT
Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E

INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL - Ação:4225 - GESTÃO
INTEGRADA DE ARTICULAÇÃO E PLANEJAMENTO
OPERACIONAL

Mudança de finalidade para: COORDENAR E ARTICULAR: 1 - AS
AÇÕES E OPERAÇÕES INTEGRADAS NO ÂMBITO DAS
UNIDADES OPERACIONAIS POLICIAIS E DE BOMBEIROS A FIM
DE EFETIVAR A POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO E A QUALIDADE DA
AÇÃO. 2 - O PLANEJAMENTO DA COMPATIBILIZAÇÃO DA
RESPONSABILIDADE TERRITORIAL E IMPLEMENTAÇÃO DAS
ÁREAS INTEGRADAS DOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM O SISTEMA
DE DEFESA SOCIAL. 3 - A IMPLEMENTAÇÃO DE MECANISMOS
DE INTERAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL , SOCIOEDUCATIVO, DA
PREVENÇÃO SOCIAL, DO JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO
E DA DEFENSORIA PÚBLICA COM AS COMUNIDADES LOCAIS.

Justificativa: A emenda pretende integrar as ações dos órgãos que
compõem o sistema de defesa social com as ações do Judiciário, do
Ministério Público e da Defensoria Pública, para agilizar os trâmites
processuais e tornar o sistema ainda mais eficaz.

EMENDA Nº 181
Autoria: Sargento Rodrigues - PDT
Programa: 227 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA

PÚBLICA - Ação:2089 - TREINAMENTO PROFISSIONAL DE
SEGURANÇA PÚBLICA
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Mudança de nome para: TREINAMENTO PROFISSIONAL E

VALORIZAÇÃO DO POLICIAL MILITAR
Mudança de finalidade para: ATUALIZAR, APERFEIÇOAR E

REFORÇAR OS CONHECIMENTOS INDISPENSÁVEIS AO MILITAR,
ASSEGURANDO A SUA HABILITAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DAS
DIVERSAS ATIVIDADES DE POLICIAMENTO OSTENSIVO E DE
PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, PROMOVENDO A
VALORIZAÇÃO E A INDENIZAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE DE RISCO.

Justificativa: A presente emenda visa explicitar a necessária
valorização remuneratória dos servidores da área de segurança
pública, nesta importante peça do planejamento estratégico e
orçamentário do Estado. Transformando a política remuneratória em
meta concreta da administração pública.

Referida previsão fará justiça aos servidores que exercem seu labor
em condições diferenciadas, representando tratamento isonômico por
parte do Poder Público que, reconhecendo as particularidades das
mencionadas funções equilibrará a balança funcional por meio da
concessão das respectivas indenizações.

Trata-se de inovação que não trará despesa direta, já que, sua
efetivação estará condicionada a ato da Administração e previsão
legal, certamente, tomarão por base os limites definidos nos diplomas
legais aplicáveis à espécie, em especial a Lei Complementar Federal
nº 101, de 04 de maio de 2000.

EMENDA Nº 182
Autoria: Sargento Rodrigues - PDT
Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Ação:2417

- REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS
Mudança de finalidade para: VIABILIZAR A REMUNERAÇÃO DE

PESSOAL ATIVO DO ESTADO E PAGAMENTO DOS
RESPECTIVOS ENCARGOS SOCIAIS E AUXÍLIOS PROMOVENDO
A VALORIZAÇÃO E A INDENIZAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE DE RISCO.

Justificativa: A presente emenda visa explicitar a necessária
valorização remuneratória dos servidores da área de segurança
pública, nesta importante peça do planejamento estratégico e
orçamentário do Estado. Transformando a política remuneratória em
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meta concreta da administração pública.

Referida previsão fará justiça aos servidores que exercem seu labor
em condições diferenciadas, representando tratamento isonômico por
parte do Poder Público que, reconhecendo as particularidades das
mencionadas funções equilibrará a balança funcional por meio da
concessão das respectivas indenizações.

Trata-se de inovação que não trará despesa direta, já que, sua
efetivação estará condicionada a ato da Administração e previsão
legal, certamente, tomarão por base os limites definidos nos diplomas
legais aplicáveis à espécie, em especial a Lei Complementar Federal
nº 101, de 04 de maio de 2000.

EMENDA Nº 183
Autoria: Sargento Rodrigues - PDT
Programa: 004 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS

SOCIOEDUCATIVAS - Ação:1338 - QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE EQUIPES
SOCIOEDUCATIVAS

Mudança de nome para: QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL,
VALORIZAÇÃO, FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DOS AGENTES
SOCIOEDUCATIVOS

Mudança de finalidade para: PROMOVER A CAPACITAÇÃO DE
SERVIDORES PARA A MELHORIA DO ATENDIMENTO AOS
ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI, PROMOVENDO A
VALORIZAÇÃO E A INDENIZAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE
ATIVIDADE DE RISCO.

Justificativa: A presente emenda visa explicitar a necessária
valorização remuneratória dos servidores da área de segurança
pública, nesta importante peça do planejamento estratégico e
orçamentário do Estado. Transformando a política remuneratória em
meta concreta da administração pública.

Referida previsão fará justiça aos servidores que exercem seu labor
em condições diferenciadas, representando tratamento isonômico por
parte do Poder Público que, reconhecendo as particularidades das
mencionadas funções equilibrará a balança funcional por meio da
concessão das respectivas indenizações.

Trata-se de inovação que não trará despesa direta, já que, sua
efetivação estará condicionada a ato da Administração e previsão
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legal, certamente, tomarão por base os limites definidos nos diplomas
legais aplicáveis à espécie, em especial a Lei Complementar Federal
nº 101, de 04 de maio de 2000.

EMENDA Nº 184
Autoria: Sargento Rodrigues - PDT
Programa: 004 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS

SOCIOEDUCATIVAS - Ação:4358 - AMPLIAÇÃO DO EFETIVO DE
AGENTES DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVOS CONCURSADOS
E DIMINUIÇÃO DOS CONTRATADOS

Mudança de finalidade para: PROMOVER A QUALIFICAÇÃO DAS
ATIVIDADES DOS AGENTES SOCIOEDUCATIVOS, ATRAVÉS DE
INGRESSO POR CONCURSO PÚBLICO E REALIZAÇÃO DE
PREVIA E ADEQUADA FORMAÇÃO, GARANTINDO
REGULAMENTAÇÃO DA FUNÇÃO PÚBLICA AOS SERVIDORES
QUE JÁ SE ENCONTRAM NO SISTEMA.

Justificativa: A emenda visa reconhecer a relevante função dos
Agentes de Segurança Socioeducativos que atualmente celebram
contratos temporários com o Estado, considerando-os como
designados para o exercício de função pública, na forma do art. 10, §
1º, ¿a¿, da Lei nº 10.254, de 20 de julho de1990.

EMENDA Nº 185
Autoria: Sargento Rodrigues - PDT
Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E

INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL
Mudança de objetivo para: INCREMENTAR A INTEGRAÇÃO DOS

ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE
AMBIENTE COMUM QUE PROPICIE INTEGRAÇÃO DE AÇÕES E
SISTEMAS DE GESTÃO DE INFORMAÇÃO QUE SUBSIDIE ESTAS
ATIVIDADES E PROMOVER A INTEGRAÇÃO DAS AÇÕES DO
JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA
PÚBLICA.

Justificativa: A emenda pretende integrar as ações dos órgãos que
compõem o sistema de defesa social com as ações do Judiciário, do
Ministério Público e da Defensoria Pública, para agilizar os trâmites
processuais e tornar o sistema ainda mais ainda mais eficaz.

EMENDA Nº 186
Autoria: Sargento Rodrigues - PDT
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Programa: 184 - FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS

CIVIS
Mudança de nome para: FORMAÇÃO, VALORIZAÇÃO E

CAPACITAÇÃO DE POLICIAIS CIVIS E DOS SERVIDORES
ADMINISTRATIVOS

Mudança de objetivo para: CAPACITAR E FORMAR O POLICIAL
CIVIL, POR MEIO DA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL DE MINAS
GERAIS, BUSCANDO MEIOS PARA O EFETIVO COMBATE AO
CRIME ORGANIZADO E OUTROS DELITOS E PROMOVER A
VALORIZAÇÃO REMUNERATÓRIA E A INDENIZAÇÃO PELO
EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE RISCO BEM COMO A
REGULAMENTAÇÃO DA CARREIRA E DA POLÍTICA SALARIAL
DOS SERVIDORES ADMINISTRATIVOS.

Justificativa: A presente emenda visa explicitar a necessária
valorização remuneratória dos servidores da área de segurança
pública, nesta importante peça do planejamento estratégico e
orçamentário do Estado. Transformando a política remuneratória em
meta concreta da administração pública.

Referida previsão fará justiça aos servidores que exercem seu labor
em condições diferenciadas, representando tratamento isonômico por
parte do Poder Público que, reconhecendo as particularidades das
mencionadas funções equilibrará a balança funcional por meio da
concessão das respectivas indenizações.

Trata-se de inovação que não trará despesa direta, já que, sua
efetivação estará condicionada a ato da Administração e previsão
legal, certamente, tomarão por base os limites definidos nos diplomas
legais aplicáveis à espécie, em especial a Lei Complementar Federal
nº 101, de 04 de maio de 2000.

EMENDA Nº 187
Autoria: Sargento Rodrigues - PDT
Programa: 170 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

FUNDAMENTAL E MÉDIO - CTPM - Ação:2057 -
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COLÉGIO
TIRADENTES DE MINAS GERAIS

Mudança de finalidade para: OFERECER O ENCSINO
FUNDAMENTAL ATRIBUÍDO AO COLÉGIO TIRADENTES DA
POLICIA MILITAR, POR INTERMEDIO DE SUAS DIVERSAS
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UNIDADES, AOS SERVIDORES DA CORPORAÇÃO, SEUS
DEPENDENTES LEGAIS E, EXCEPCIONALMENTE, CIVIS,
SEGUNDO O QUE ESTABELECEREM OS DISPOSITIVOS
REGULAMENTARES, COM QUALIDA E ACESSIBILIDADE,
PROMOVENDO A VALORIZAÇÃO E A REGULAMENTAÇÃO DAS
CARREIRAS DOS SERVIDORES CIVIS.

Justificativa: Os servidores civis do Colégio Tiradentes, por não
serem servidores militares mas pertencerem aos quadros da Polícia
Militar, ficam à margem da política salarial praticada pela instituição,
com prejuízo na carreira.

EMENDA Nº 188
Autoria: Sargento Rodrigues - PDT
Programa: 745 - PROMOÇÃO DE DEFESA CIVIL - Ação:4366 -

RECRUTAMENTO, TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE BOMBEIROS
MILITARES

Mudança de nome para: RECRUTAMENTO, TREINAMENTO,
FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE BOMBEIROS MILITARES

Mudança de finalidade para: ASSEGURAR AO BOMBEIRO
MILITAR A NECESSÁRIA HABILITAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DAS
DIVERSAS ATIVIDADES DE PREVENÇÃO E COMABTE A
INCÊNDIO, BUSCA E SALVAMENTO, PERÍCIA DE INCÊNDIO E
ATIVIDADES DE DEFESA CIVIL, VISANDO LEVAR A SOCIEDADE
MINEIRA TRANQUILIDADE E SEGURANÇA, BEM COMO
MINIMIZAR A PERDA DE VIDAS E BENS MATERIAIS,
PROMOVENDO A VALORIZAÇÃO REMUNERATÓRIA E A
INDENIZAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE RISCO.

Justificativa: A presente emenda visa explicitar a necessária
valorização remuneratória dos servidores da área de segurança
pública, nesta importante peça do planejamento estratégico e
orçamentário do Estado. Transformando a política remuneratória em
meta concreta da administração pública.

Referida previsão fará justiça aos servidores que exercem seu labor
em condições diferenciadas, representando tratamento isonômico por
parte do Poder Público que, reconhecendo as particularidades das
mencionadas funções equilibrará a balança funcional por meio da
concessão das respectivas indenizações.

Trata-se de inovação que não trará despesa direta, já que, sua
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efetivação estará condicionada a ato da Administração e previsão
legal, certamente, tomarão por base os limites definidos nos diplomas
legais aplicáveis à espécie, em especial a Lei Complementar Federal
nº 101, de 04 de maio de 2000.

EMENDA Nº 189
Autoria: Sargento Rodrigues - PDT
Programa: 172 - ASSISTÊNCIA AO MILITAR
Mudança de objetivo para: PLANEJAR, PROMOVER E

DESENVOLVER AÇÕES SOCIAIS DE ASSISTÊNCIA
EDUCACIONAL, HABITACIONAL, DE LAZER, DESPORTIVA, DE
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA E DE PROTEÇÃO AO MILITAR E SEUS
FAMILIARES, BEM COMO PROMOVER AS CONDIÇÕES BÁSICAS
DE SAÚDE DO MILITAR POR MEIO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA,
PSICOLÓGICA E ODONTOLÓGICA, PROMOVENDO A
REGULAMENTAÇÃO DA CARREIRA E DA POLÍTICA SALARIAL
DOS SERVIDORES CIVIS.

Justificativa: Os servidores civis do Hospital Militar, por não serem
servidores militares mas pertencerem aos quadros da Polícia Militar,
ficam à margem da política salarial praticada pela instituição, com
prejuízo na carreira.

EMENDA Nº 190
Autoria: Sargento Rodrigues - PDT
Programa: 025 - LARES GERAES
Mudança de objetivo para: REDUZIR O DÉFICIT HABITACIONAL,

CRIANDO CONDIÇÕES, FLEXÍVEIS E COMPATÍVEIS À
REALIDADE E A NECESSIDADE DOS SERVIDORES, DE ACESSO
A MORADIAS SEGURAS, DIGNAS E SAUDÁVEIS PARA FAMÍLIAS
DE BAIXA RENDA OU MORADORES EM HABITAÇÕES
PRECÁRIAS, ASSIM COMO CONCESSÃO DE FINANCIAMENTOS
PARA AQUISIÇÃO DE CASA PRÓPRIA A SERVIDORES DA ÁREA
DE SEGURANÇA PÚBLICA

Justificativa: A emenda pretende flexibilizar os critérios para a
aquisição de imóveis através do Programa Lares Geraes Segurança
Pùblica.

Conforme resposta do Presidente da Cohab/MG, acerca do
requerimento da Comissão de Segurança Pública, para o Secretário
de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana: 19.330
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(dezenove mil trezentos e trinta) servidores já foram cadastrados no
referido programa, sendo que somente 269 (duzentos e sessenta e
nove) contratos foram efetivados até 2007. O números de servidores
contemplados pelo programa é irrisório e muito aquém das
expectativas dos servidores inscritos.

Vale ressaltar que um dos maiores entraves à concessão do
financiamentoao é a inscrição do nome do servidores nos serviços de
proteção ao crédito, que pode ser solucionada com a consignação
obrigatória na folha de pagamento. Acreditamos que esta medida
viabilizaria a efetivação de um número mais significativo de contratos.

EMENDA Nº 191
Autoria: Sargento Rodrigues - PDT
Programa: 025 - LARES GERAES - Ação:1022 - PROGRAMA

LARES GERAES SEGURANÇA PÚBLICA
Mudança de finalidade para: PROMOVER E VIABILIZAR A

IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE UNIDADES HABITACIONAIS,
DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS DE POLÍCIAIS MILITARES, POLICIAIS
CIVIS, AGENTES PENITENCIÁRIOS E SOCIOEDUCATIVOS E
BOMBEIROS MILITARES.

Justificativa: A emenda pretende incluir no rol dos beneficiários do
programa os agentes socioeducativos promovendo o tratamento
isonômico a todos os servidores da área de segurança pública.

EMENDA Nº 192
Autoria: Paulo Guedes - PT
Programa: 148 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

TURÍSTICO DO NORDESTE - FASE DOIS - PRODETUR/NE-II -
Ação:1295 - PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO -CULTURAL

Mudança de finalidade para: eLABORAR ESTUDOS DE
VIABILIDADE E DESENHOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA E
OBRAS PARA A PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRÉDIOS
E MONUMENTOS HISTÓRICOS TOMBADOS E/OU ENTORNOS, E
PROMOVER A IDENTIFICAÇÃO, DOCUMENTAÇÃO,
RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO -
CULTURAL, MATERIAL E IMATERIAL , INCLUSIVE DOS POVOS
INDÍGENAS DE MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Norte de Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 148 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

TURÍSTICO DO NORDESTE - FASE DOIS - PRODETUR/NE-II -
Ação:1295 - PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO
HISTÓRICO -CULTURAL - Valor: R$ 350.000,00

Justificativa: INCLUIR O NORTE DE MINAS NA AÇÃO PROTEÇÃO
E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO-CULTURAL
VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO MEMORIAL DOS POVOS
INDÍGENAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES

EMENDA Nº 193
Autoria: Paulo Guedes - PT
Programa: 156 - COMUNIDADE VIVA - Ação:1227 - IMPLANTAÇÃO

DE COZINHAS COMUNITÁRIAS SERTANEJAS
Mudança de finalidade para: IMPLANTAR UNIDADES

PRODUTIVAS DE COZINHAS COMUNITÁRIAS SERTANEJAS
AUTO-SUSTENTÁVEIS, ESTIMULAR A GERAÇÃO DE RENDA
PARA FAMÍLIAS EXCLUÍDAS ECONOMICAMENTE, VALORIZAR A
CULTURA ALIMENTAR LOCAL, UTILIZANDO MATÉRIA PRIMA QUE
A REGIÃO POSSUI E INCENTIVAR O ASSOCIATIVISMO E
COOPERATIVISMO ENTRE COMUNIDADES, COMO FORMA DE
REDUÇÃO DA POBREZA NAS REGIÕES NORTE E NORDESTE DE
MINAS.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Norte de Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Ação:2136

- APOIO AO CENTRO ADMINISTRATIVO - Valor: R$ 250.000,00
Justificativa: INCLUIR O NORTE DE MINAS NA AÇÃO

IMPLANTAÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS SERTANEJAS
EMENDA Nº 194

Autoria: Paulo Guedes - PT
Programa: 152 - PROGRAMA AEROPORTUÁRIO DE MINAS
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GERAIS - PROAERO - Ação:1197 - AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO
DE AEROPORTOS

Mudança de finalidade para: Construir e ampliar aeroportos para
transporte de passageiros, de carga e serviços, visando adequar e
modernizar a infraestrutura aeroportuária do Estado

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Norte de Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 3.000.000,00
Justificativa: Alterar as metas físicas e financeiras para a ampliação

e construção de aeroportos agilizando, devido a crescente demanda,
a ação na região Norte de Minas

EMENDA Nº 195
Autoria: Paulo Guedes - PT
Programa: 148 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

TURÍSTICO DO NORDESTE - FASE DOIS - PRODETUR/NE-II -
Ação:4403 - FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE MUNICIPAL
PARA A GESTÃO DO TURISMO

Mudança de finalidade para: Garantir que o governo local e a
população disponham de instrumentos adequados e desenvolvam
capacidade para manter e incrementar as atrações turísticas e os
serviços locais necessários para o crescimento por longo prazo do
turismo

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Norte de Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Ação:2130

- ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - Valor: R$ 900.000,00
Justificativa: incluir o Norte de Minas na ação que visa garantir o

fortalecimento da capacidade municipal para gestão do turismo
EMENDA Nº 196

Autoria: Sebastião Helvécio - PDT
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Texto da emenda: Lê-se Estadual, no lugar de Central na Ação

1276.
Justificativa: Trata-se de ação que deve contemplar todos os

mineiros e não apenas a Região Central.
EMENDA Nº 197

Autoria: Sebastião Helvécio - PDT
Texto da emenda: Lê-se Estadual, no lugar de Central na Ação

1278.
Justificativa: Trata-se de ação que deve contemplar todos os

mineiros e não apenas a Região Central.
EMENDA Nº 198

Autoria: Sebastião Helvécio - PDT
Texto da emenda: Lê-se Estadual, no lugar de Central na Ação

1274.
Justificativa: Trata-se de ação que deve contemplar todos os

mineiros e não apenas a Região Central.
EMENDA Nº 199

Autoria: Sebastião Helvécio - PDT
Texto da emenda: Lê-se Estadual, no lugar de Central na Ação

1279.
Justificativa: Trata-se de ação que deve contemplar todos os

mineiros e não apenas a Região Central.
EMENDA Nº 200

Autoria: Sebastião Helvécio - PDT
Texto da emenda: Lê-se Estadual, no lugar de Central na Ação

1338.
Justificativa: Trata-se de ação que deve contemplar todos os

mineiros e não apenas a Região Central.
EMENDA Nº 201

Autoria: Sebastião Helvécio - PDT
Texto da emenda: Lê-se Estadual, no lugar de Central na Ação

4434.
Justificativa: Trata-se de ação que deve contemplar todos os

mineiros e não apenas a Região Central.
EMENDA Nº 202

Autoria: Sebastião Helvécio - PDT
Texto da emenda: Lê-se Estadual, no lugar de Central na Ação
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4504.

Justificativa: Trata-se de ação que deve contemplar todos os
mineiros e não apenas a Região Central.

EMENDA Nº 203
Autoria: Sebastião Helvécio - PDT
Texto da emenda: Lê-se Estadual, no lugar de Central na Ação

4454.
Justificativa: Trata-se de ação que deve contemplar todos os

mineiros e não apenas a Região Central.
EMENDA Nº 204

Autoria: Sebastião Helvécio - PDT
Programa: 235 - MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL -

Ação:2096 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE
PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central, Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Noroeste de Minas, Norte
de Minas, Rio Doce e Sul de Minas) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: É necessário melhorar a rede física na Zona da Mata
para atender novas demandas.

EMENDA Nº 205
Autoria: Sebastião Helvécio - PDT
Texto da emenda: Na ação 4543 lê-se Estadual no lugar de Central.
Justificativa: É necessário implantar pontes e viadutos em Minas

Gerais.
EMENDA Nº 206

Autoria: Sebastião Helvécio - PDT
Texto da emenda: No lugar de Central lê-se Estadual na Ação 4550.
Justificativa: É necessário permitir o transporte de bens e pessoas

com segurança, conforto e economia em Minas Gerais.
EMENDA Nº 207

Autoria: Sebastião Helvécio - PDT
Texto da emenda: Na Ação 4076 no lugar de Central lê-se Estadual.
Justificativa: É necessártio interligar os Municípios de todas as

regiões de Minas Gerais.
EMENDA Nº 208
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Autoria: Sebastião Helvécio - PDT
Programa: 033 - POUPANÇA JOVEM - Ação:1050 - IMPLANTAÇÃO

DA POUPANÇA JOVEM
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central, Estadual, Mata e Rio Doce) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 2.000.000,00
Justificativa: É necessário oferecer aos alunos da Zona da Mata o

estímulo do comportamento pró-ativo em áreas de risco, para concluir
o ensino médio.

EMENDA Nº 209
Autoria: Sebastião Helvécio - PDT
Programa: 010 - CONSERVAÇÃO DO CERRADO E

RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA - Ação:1059 - EFETIVAÇÃO
DO USO PÚBLICO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central e Mata) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 2.500.000,00
Justificativa: É necessário incluir a Mata do Krambeck, localizada no

Município de Juiz de Fora, como Unidade de Conservação na forma
de Jardim Botânico junto à Universidade Federal de Juiz de Fora.

EMENDA Nº 210
Autoria: Sebastião Helvécio - PDT
Texto da emenda: Onde se lê Central, lê-se Estadual na Ação 4017.
Justificativa: É necessário desenvolver e promover o turismo nos

Municípios da Zona da Mata Mineira da área de influência da Estrada
Real.

EMENDA Nº 211
Autoria: Sebastião Helvécio - PDT
Texto da emenda: Na Ação 4011 no lugar de Central lê-se Estadual.
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Justificativa: É necessário melhorar a qualidade de vida em vilas e

favelas em Minas Gerais.
EMENDA Nº 212

Autoria: Sebastião Helvécio - PDT
Programa: 025 - LARES GERAES - Ação:1302 - CONSTRUÇÃO,

REFORMAS E MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central, Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Norte de Minas, Rio Doce
e Sul de Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 025 - LARES GERAES - Ação:1302 - CONSTRUÇÃO,

REFORMAS E MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS
Valor: R$ 10.996.035,00
Justificativa: É necessário atender a população de baixa renda e

quilombolas na Zona da Mata de Minas Gerais.
EMENDA Nº 213

Autoria: Sebastião Helvécio - PDT
Texto da emenda: Na Ação 1382 substitua-se a expressão Central

por Estadual.
Justificativa: É necessário conceder subsídio à população cuja renda

familiar mensal seja igual ou inferior a três salários mínimos.
EMENDA Nº 214

Autoria: Sebastião Helvécio - PDT
Programa: 044 - REGIONALIZAÇÃO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Ação Nova: .... - Construção e implantação do Hospital da Zona

Norte de Juiz de Fora
Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Finalidade: Melhorar o acesso e a oferta de serviços hospitalares e

ambulatoriais de alta e média complexibilidade na Zona da Mata.
Produto: UNIDADE IMPLANTADA - Unidade de medida: HOSPITAL
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas física e financeira do período 2009-

2011 (Mata) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 107 - ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL E

EMERGENCIAL - Ação:4003 - COMPLEXO DE URGÊNCIA E
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EMERGÊNCIA

Valor: R$ 40.000.000,00
Justificativa: É necessário a construção de um Hospital Público na

Zona Norte do Município de Juiz de Fora para o atendimento de
urgência e emergência.

EMENDA Nº 215
Autoria: Sebastião Helvécio - PDT
Texto da emenda: Na Ação 4638 no lugar de Central lê-se Estadual.
Justificativa: É necessário implantar a rede de urgência e

emergência em todas as regiões de Minas Gerais.
EMENDA Nº 216

Autoria: André Quintão - PT
Programa: 047 - RMBH
Ação Nova: .... - duplicação da Av. Antônio Carlos
Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE

TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
Finalidade: conclusão da obra e construção de corredor exclusivo

para ônibus
Produto: INFRAESTRUTURA MELHORADA - Unidade de medida:

% DE EXECUÇÃO FÍSICA
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 006 - CENTRO ADMINISTRATIVO - Ação:1160 -

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - Valor: R$
4.000.000,00

EMENDA Nº 217
Autoria: André Quintão - PT
Programa: 047 - RMBH
Ação Nova: .... - construção do centro de convenções de Belo

Horizonte
Unidade Orçamentária: 5011 - COMPANHIA DE

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS
Finalidade: construção do centro de convenções de Belo Horizonte
Produto: CENTRO DE FEIRA IMPLANTADO E CONSTRUÍDO -

Unidade de medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA
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Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 006 - CENTRO ADMINISTRATIVO - Ação:1160 -

IMPLANTAÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO - Valor: R$
2.000.000,00

Justificativa: incrementar o turismo de negócios
EMENDA Nº 218

Autoria: André Quintão - PT
Programa: 020 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL
Ação Nova: .... - ampliação de quadros e serviços e regionalização

da Delegacia de Pessoas Desaparecidas
Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DEFESA SOCIAL
Finalidade: melhorar, agilizar, descentralizar o atendimento da

Delegacia de Pessoas Desaparecidas, por meio da criação de banco
de dados, da realização de exames de DNA, do aumento de quadros
e da criação de delegacias nas mesorregiões do Estado

Produto: SERVIÇO REALIZADO - Unidade de medida: SERVIÇO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Alto Paranaíba, Central, Centro Oeste, Jequitinhonha/Mucuri,
Mata, Noroeste de Minas, Norte de Minas, Rio Doce, Sul de Minas e
Triângulo) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 750.000,00
EMENDA Nº 219

Autoria: André Quintão - PT
Programa: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE
Ação Nova: .... - elaboração de diagnóstico da situação dos

Conselhos tutelares e Municipais de Direitos da Criança e do
Adolescente

Unidade Orçamentária: 4091 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A
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ADOLESCÊNCIA

Finalidade: possibilitar que o CEDCA exerça seu papel de
deliberador e controlador da política de atenção aos direitos da
criança e do adolescente, a partir de um diagnóstico da realidade

Produto: PESQUISA REALIZADA - Unidade de medida:
RELATÓRIO

Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas física e financeira de 2009 (Central)

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 70.000,00
EMENDA Nº 220

Autoria: André Quintão - PT
Programa: 047 - RMBH
Ação Nova: .... - revitalização da praça da savassi
Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE

TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
Finalidade: reforma do calçamento e implantação de estacionamento
Produto: INFRAESTRUTURA MELHORADA - Unidade de medida:

% DE EXECUÇÃO FÍSICA
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 100.000,00
EMENDA Nº 221

Autoria: André Quintão - PT
Programa: 025 - LARES GERAES - Ação:1302 - CONSTRUÇÃO,

REFORMAS E MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS
Mudança de nome para: construção, reformas e melhorias em

unidades habitacionais
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
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Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 11.276.060,00
EMENDA Nº 222

Autoria: André Quintão - PT
Programa: 028 - MINAS SEM FOME - Ação:1149 - APOIO À

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES COLETIVAS DE PROCESSAMENTO
DE ALIMENTOS

Mudança de finalidade para: AGREGAR VALOR AOS PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR,
EM ESPECIAL ORIUNDAS DAS ORGANIZAÇÕES

ASSOCIATIVAS, MELHORANDO AS CONDIÇÕES DE
PRODUÇÃO E SEU APROVEITAMENTO PARA CONSUMO E
COMERCIALIZAÇÃO DO EXCEDENTE e para continuidade da
implantação do PRODASAM

EMENDA Nº 223
Autoria: André Quintão - PT
Programa: 047 - RMBH
Ação Nova: .... - EXTENSÃO DO BOULEVARD ARRUDAS
Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE

TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
Finalidade: FAZER A CONEXÃO DO BOULEVARD ARRUDAS

COM OS BAIRROS CORAÇÃO EUCARÍSTICO E CALAFATE
Produto: PROJETO CONCLUÍDO - Unidade de medida: PROJETO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 300.000,00
EMENDA Nº 224

Autoria: André Quintão - PT
Programa: 045 - RESÍDUOS SÓLIDOS - Ação:1068 - APOIO A

IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE DISPOSICAO FINAL ADEQUADA
- MINAS SEM LIXOES

Mudança de finalidade para: leia-se "percentual"
Meta física para 2009: 55%
Meta física para 2010: 60%
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Meta física para 2011: 65%
Mudança de produto para: POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA COM

SISTEMAS ADEQUADOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS
Mudança de unidade de medida para: PERCENTUAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas do período 2009-2011

(Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
EMENDA Nº 225

Autoria: André Quintão - PT
Programa: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE
Ação Nova: .... - apoio às iniciativas de enfrentamento à violência

contra crianças e adolescentes
Unidade Orçamentária: 4091 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A

ADOLESCÊNCIA
Finalidade: fomentar as ações do Forum interinstitucional de

enfrentamento à violência doméstica, abuso e exploração sexual de
crianças e adolescentes

Produto: AÇÃO APOIADA - Unidade de medida: AÇÃO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
EMENDA Nº 226

Autoria: André Quintão - PT
Programa: 045 - RESÍDUOS SÓLIDOS - Ação:1068 - APOIO A

IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE DISPOSICAO FINAL ADEQUADA
- MINAS SEM LIXOES

Mudança de produto para: POPULAÇÃO URBANA ATENDIDA COM
SISTEMAS ADEQUADOS DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS

Mudança de unidade de medida para: PERCENTUAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas do período 2009-2011

(Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
EMENDA Nº 227

Autoria: André Quintão - PT
Programa: 047 - RMBH - Ação:1283 - MELHORIAS DA

INFRAESTRUTURA DE CORREDORES DE TRANSPORTE
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COLETIVO DA RMBH

Mudança de finalidade para: OFERECER AO USUÁRIO DO
TRANSPORTE PÚBLICO POR ÔNIBUS, AOS PEDESTRES E À
POPULAÇÃO EM GERAL, ACESSIBILIDADE, CONFORTO E
SEGURANÇA, MELHORANDO A QUALIDADE DE VIDA, com
prioridade para a avenida Pedro I.

EMENDA Nº 228
Autoria: André Quintão - PT
Programa: 116 - CAMINHOS DE MINAS - Ação:4127 -

MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Jequitinhonha/Mucuri e Sul de Minas) foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 10.12.2008.

EMENDA Nº 229
Autoria: André Quintão - PT
Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE
Ação Nova: .... - apoio aos municípios no desenvolvimento de ações

preventivas no combate à doença de chagas e tratamento clínico
Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Finalidade: desenvolvimento de ações preventivas no combate à

doença de chagas e tratamento clínico
Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO - Unidade de medida: MUNICÍPIO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 120.000,00
EMENDA Nº 230

Autoria: Sebastião Helvécio - PDT
Programa: 180 - MELHORIA DO ENSINO MÉDIO - Ação:2036 -

CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS
ESCOLARES - ENSINO MÉDIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central e Mata) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
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10.12.2008.

Justificativa: O alunado da Zona da Mata necessita de ampliação e
reforma de prédios escolares para o ensino médio.

EMENDA Nº 231
Autoria: Sebastião Helvécio - PDT
Programa: 194 - CORREDORES RADIAIS DE INTEGRAÇÃO E

DESENVOLVIMENTO
Ação Nova: .... - Construção de trincheira no Município de Juiz de

Fora.
Unidade Orçamentária: 2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS

DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Finalidade: Melhorar o tráfego de veículos e pessoas diminuindo o

risco de vida em travessia ferroviária.
Produto: TRINCHEIRA CONSTRUÍDA - Unidade de medida:

TRINCHEIRA E VIADUTO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas física e financeira de 2009 (Mata) foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 713 - JULGAMENTOS ADMINISTRATIVOS - Ação:4093

- DECISÕES SOBRE RECLAMAÇÕES EFETUADAS POR
SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS

Valor: R$ 5.000.000,00
Justificativa: É necessário a construção de uma trincheira para maior

segurança dos moradores de Juiz de Fora em razão do intenso
tráfego ferroviário no coração da cidade.

EMENDA Nº 232
Autoria: André Quintão - PT
Programa: 011 - CONSOLIDAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS

HÍDRICOS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS - Ação:1011 -
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE RECURSOS
HÍDRICOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas física e financeira de 2009

(Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 10.12.2008.

EMENDA Nº 233
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Autoria: André Quintão - PT
Programa: 216 - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS
Ação Nova: .... - REVITALIZAR entrada principal da cidade de

Januária
Unidade Orçamentária: 2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS

DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Finalidade: REVITALIZAR entrada principal da cidade de Januária
Produto: QUILÔMETRO DUPLICADO/IMPLANTADO - Unidade de

medida: QUILÔMETRO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas física e financeira de 2009 (Norte de

Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
EMENDA Nº 234

Autoria: Sebastião Helvécio - PDT
Programa: 125 - INFRA-ESTRUTURA CULTURAL
Ação Nova: .... - Remodelação do Museu Mariano Procópio
Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE

TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
Finalidade: Conservar e restaurar um dos mais importantes Museus

do Brasil, objetivando melhorar a qualidade do turismo e aumentar o
número e a permanência de turistas em Minas Gerais.

Produto: AÇÃO APOIADA - Unidade de medida: PRÉDIO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Mata) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 016 - DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS -

Ação:1390 - ESTRUTURAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-
ESTRUTURA TURÍSTICA

Valor: R$ 500.000,00
Justificativa: A Fundação do Museu Mariano Procópio é responsável

pela gestão do Museu Mariano Procópio, importante instituição para a
atração de turistas ao Estado de Minas Gerais.

EMENDA Nº 235
Autoria: André Quintão - PT
Programa: 216 - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS
Ação Nova: .... - revitalização de vias turísticas de entrada e saída
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em polo micro-regional

Unidade Orçamentária: 2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS
DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Finalidade: revitalização de vias turísticas de entrada e saída em
polo micro-regional em Januária

Produto: QUILÔMETRO DUPLICADO/IMPLANTADO - Unidade de
medida: QUILÔMETRO

Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas física e financeira de 2009 (Norte de

Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
EMENDA Nº 236

Autoria: André Quintão - PT
Programa: 216 - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS

- Ação:4139 - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas física e financeira de 2009 (Norte de

Minas e Sul de Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

EMENDA Nº 237
Autoria: Sebastião Helvécio - PDT
Programa: 043 - REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Ação Nova: .... - Implantação do Parque Tecnológico de Juiz de

Fora.
Unidade Orçamentária: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Finalidade: Permitir a implantação de Parque Tecnológico no

Município de Juiz de Fora
Produto: AÇÃO APOIADA - Unidade de medida:

PARQUE/INCUBADORA
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2010 (Mata) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 500.000,00
Justificativa: A consolidação do Parque Tecnológico de Juiz de Fora,

em parceria com Universidade Federal de Juiz de Fora é estrtégia
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fundamental para potencializar a inovação tecnológica e agregar
renda aos produtos mineiros.

EMENDA Nº 238
Autoria: Sebastião Helvécio - PDT
Programa: 730 - ESTUDOS E PESQUISAS LEGISLATIVOS
Ação Nova: .... - Planejamento estratégico
Unidade Orçamentária: 1011 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Finalidade: Melhorar a eficácia e eficiência do Poder Legislativo.
Produto: AÇÃO REALIZADA - Unidade de medida: AÇÃO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas física e financeira de 2009 (Central)

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 50.000,00
Justificativa: O Poder Legislativo, pilar fundamental da democracia,

deve estar sempre sintonizado com a dinâmica da sociedade e
inserido no cenário que demanda a produção de leis, razão pela qual,
um planejamento estratégico é vital para o melhor desempenho
institucional.

EMENDA Nº 239
Autoria: Sebastião Helvécio - PDT
Programa: 750 - GERENCIAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS DE

ENGENHARIA PÚBLICA
Ação Nova: .... - Projeto de viaduto no Município de Juiz de Fora
Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE

TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
Finalidade: Melhoria do sistema viário
Produto: SERVIÇO REALIZADO - Unidade de medida: SERVIÇO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas física e financeira de 2009 (Mata) foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 120 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA REDE DE

CIDADES - Ação:4458 - AÇÕES URBANÍSTICAS PONTUAIS
REALIZADAS
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Valor: R$ 784.000,00
Justificativa: Desenvolvimento urbano de Juiz de Fora necessita de

viaduto para melhorar o sistema viário do Município.
EMENDA Nº 240

Autoria: André Quintão - PT
Programa: 056 - POTENCIALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA

LOGÍSTICA DA FRONTEIRA AGROINDUSTRIAL - Ação:1353 -
PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS NO
TRIÂNGULO E ALTO-PARANAÍBA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Jequitinhonha/Mucuri e Triângulo) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: asfaltamento trecho 40 km MG 677/114, entre Ijicatu a
Virgem da Lapa

EMENDA Nº 241
Autoria: André Quintão - PT
Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO

PRODUTIVA
Ação Nova: .... - apoio à revitalização de equipamentos para

distribuição agrícola
Unidade Orçamentária: 1231 - SECRETARIA DE ESTADO DE

AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
Finalidade: reforma e ampliação da Ceasa em Januária
Produto: UNIDADE REFORMADA/ADAPTADA - Unidade de

medida: UNIDADE EQUIPADA
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas física e financeira de 2009 (Norte de

Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Ação:9999 -

RESERVA DE CONTINGÊNCIA - Valor: R$ 100.000,00
EMENDA Nº 242

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 049 - SAÚDE EM CASA - Ação:1117 - MELHORIA DA

QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
Mudança de finalidade para: Melhorar a qualidade da atenção
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primária à saúde por meio da otimização dos processos de trabalho,
reconhecimento de boas práticas e capacitação de pessoal,
especialmente de agentes comunitários de saúde, por meio de cursos
específicos.

Justificativa: Garantir a qualificação dos agentes comunitários de
saúde.

EMENDA Nº 243
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 048 - SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA

TODOS - Ação:4668 - INSTALAR MÓDULOS SANITÁRIOS EM
RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA

Mudança de finalidade para: Melhorar as condições sanitárias em
residências de famílias de baixa renda, inclusive nas comunidades
indígenas e quilombolas.

Justificativa: Ampliar o acesso ao saneamento, garantindo a
instalação dos módulos nas comunidades indígenas e quilombolas.

EMENDA Nº 244
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 053 - VIDA NO VALE - COPANOR - Ação:1079 -

IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas física e financeira de 2009

(Jequitinhonha/Mucuri) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Justificativa: Corrigir erro de regionalização.
EMENDA Nº 245

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE - Ação:4192 - MAIS VIDA
Mudança de finalidade para: Elaborar e coordenar a implantação

das políticas públicas para a população idosa no Estado de Minas
Gerais e garantir atenção à saúde dos idosos residentes em
instituições de longa permanência.

Justificativa: Atender aos idosos residentes em instituições de longa
permanência.

EMENDA Nº 246
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 014 - DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DE
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PROFESSORES - Ação:1387 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E
AVALIAÇÃO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de finalidade para: Elevar a qualificação profissional dos
professores da educação básica, inclusive para os que atuam nas
escolas do campo, com a participação dos profissionais da educação
na desenvolvimento da metodologia adotada.

Justificativa: Ampliar a participação dos profissionais da educação
nas ações de qualificação, visando a torná-las mais eficazes.

EMENDA Nº 247
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 014 - DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DE

PROFESSORES - Ação:1388 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E
AVALIAÇÃO DE PROFESSORES - ENSINO MÉDIO

Mudança de finalidade para: Elevar a qualificação profissional dos
professores da educação básica, inclusive para os que atuam nas
escolas do campo, com a participação dos profissionais da educação
na desenvolvimento da metodologia adotada.

Justificativa: Ampliar a participação dos profissionais da educação
nas ações de qualificação, visando a torná-las mais eficazes.

EMENDA Nº 248
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 051 - SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO

ENSINO E DAS ESCOLAS
Mudança de objetivo para: Consolidar o sistema de avaliação

educacional e institucional, com a participação dos colegiados
escolares na definição da metodologia, e avaliar periodicamente a
qualidade do ensino em todas as escolas de Minas Gerais,
subsidiando a gestão escolar orientada para resultados.

Justificativa: Participação dos colegiados escolares na definição
metodológica do Simave

EMENDA Nº 249
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 019 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
Mudança de objetivo para: Aumentar o aprendizado dos alunos por

meio da ampliação do tempo diário de permanência na escola, com
prioridade para o atendimento de crianças e jovens em áreas de
vulnerabilidade social e com a participação da comunidade escolar na
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formulação das diretrizes do programa e no acompanhamento de seus
resultados.

Justificativa: Para que o programa se torne mais efetivo, a
comunidade escolar, que vivencia a realidade da escola no dia-a-dia,
deve ser ouvida durante o processo de implementação das ações do
programa e acompanhar os seus resultados.

EMENDA Nº 250
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 019 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - Ação:4034 -

AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS
DE TEMPO INTEGRAL

Mudança de finalidade para: Oferecer merenda escolar nas escolas
de tempo integral, suprindo-se as necessidades nutricionais diárias
dos alunos por meio da garantia de, no mínimo, três refeições, durante
o período de permanência do aluno na escola.

Justificativa: Possibilitar a permanência do aluno no turno e no
contraturno escolar, garantindo-se a efetividade do programa.

EMENDA Nº 251
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 019 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - Ação:1225 -

AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL
Mudança de finalidade para: Aumentar o aprendizado dos alunos

por meio da ampliação do tempo diário de permanência na escola,
com prioridade para o atendimento de crianças e jovens em áreas de
vulnerabilidade social, garantindo-se a oferta de atividades esportivas
de modalidades diversas no contraturno escolar.

Justificativa: Contribuir para a formação integral do aluno e estimular
a sua permanência na escola.

EMENDA Nº 252
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 030 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E

ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - Ação:4479 - SISTEMA
DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de finalidade para: Promover, com a participação dos
colegiados escolares na definição da metodologia utilizada na ação, a
qualificação e a profissionalização dos profissionais da educação no
ensino fundamental com vistas a contribuir para a qualidade da
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educação.

Justificativa: Garantir a participação dos colegiados escolares na
implementação do sistema.

EMENDA Nº 253
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 030 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E

ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - Ação:4487 - SISTEMA
DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL - ENSINO MÉDIO

Mudança de finalidade para: Promover, com a participação dos
colegiados escolares na definição da metodologia utilizada na ação, a
qualificação e a profissionalização dos profissionais da educação no
ensino médio com vistas a contribuir para a qualidade da educação

Justificativa: Garantir a participação dos colegiados escolares na
implementação do sistema.

EMENDA Nº 254
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 033 - POUPANÇA JOVEM - Ação:1051 - REALIZAÇÃO

DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Mudança de finalidade para: Oferecer aos alunos participantes do

programa atividades complementares às suas atividades escolares
normais, visando a adequar as atividades às especificidades regionais
e locais das escolas atendidas.

Justificativa: Regionalizar as atividades complementares do
programa.

EMENDA Nº 255
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 033 - POUPANÇA JOVEM - Ação:1049 -

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA POR
ENTIDADE EXTERNA

Mudança de finalidade 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.

Justificativa: Necessária participação dos conselhos estaduais no
monitoramento e na avaliação da ação.

EMENDA Nº 256
Autoria: Comissão de Participação Popular
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Programa: 708 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS -

Ação:2093 - CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS GERAIS
Mudança de finalidade para: Disponibilizar recursos orçamentários e

financeiros para o desenvolvimento das atividades do Conselho
Estadual de Saúde de Minas Gerais, bem como para o fortalecimento
dos conselhos municipais.

Justificativa: Apoiar as atividades dos Conselhos Municipais de
Saúde.

EMENDA Nº 257
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 107 - ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL E

EMERGENCIAL - Ação:4002 - COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E
CUIDADO AO IDOSO

Mudança de finalidade para: Prestar serviços de assistência
hospitalar, ambulatorial e emergencial à clientela encaminhada pelo
SUS por meio de referência e contra-referência, inclusive para os
idosos residentes em instituições de longa permanência e em situação
de vulnerabilidade.

Justificativa: Atender aos idosos residentes em instituições de longa
permanência e em situação de vulnerabilidade.

EMENDA Nº 258
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE - Ação:4468 - ATENÇÃO À

SAÚDE INDÍGENA
Mudança de nome para: Atenção à saúde das comunidades

indígenas e quilombolas
Mudança de finalidade para: Estruturar a a atenção primária à saúde

nas aldeias indígenas e nas comunidades quilombolas, garantindo a
eqüidade e a qualidade de acesso das populações.

Justificativa: Incluir as comunidades quilombolas no PPAG.
EMENDA Nº 259

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 030 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E

ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - Ação:4476 - ESCOLA EM
REDE - ENSINO MÉDIO

Mudança de finalidade para: Propiciar às escolas do sistema
educacional de ensino fundamental, oportunidades e condições de
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atuação de forma mais articulada e cooperativa por meio da cultura do
trabalho em rede e da incorporação das novas tecnologias da
informação às suas atividades educativas e administrativas,
garantindo-se aos professores a qualificação necessária para a
utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação - Tics.

Justificativa: Qualificar os professores da educação básica na
utilização das Tics.

EMENDA Nº 260
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 235 - MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL -

Ação:2096 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE
PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central, Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Noroeste de Minas, Norte
de Minas, Rio Doce, Sul de Minas e Triângulo) foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Incluir a construção de prédio escolar na região do
Triângulo Mineiro.

EMENDA Nº 261
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 030 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E

ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - Ação:1024 - MELHORIA
DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS
ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL

Mudança de finalidade para: Melhorar a infra-estrutura física das
escolas de ensino fundamental, inclusive das escolas do campo, por
meio da implantação de padrões básicos de rede física, mobiliário,
equipamentos, recursos didáticos e pedagógicos, dotando as escolas
de refeitórios e instalações sanitárias adequadas, de equipamentos e
utensílios para as cozinhas, de bibliotecas com acervo adequado e
atualizado e efetuando as adaptações físicas necessárias à promoção
da acessibilidade dos alunos com deficiência, procedendo a consulta
prévia aos colegiados escolares para definição das demandas.

Justificativa: A alteração busca discriminar, dentre os padrões
básicos a serem adotados, os recursos mais relevantes para que a
escola se estruture para proporcionar educação de qualidade. A
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consulta aos colegiados escolares é uma forma de alinhar esse
objetivo com as reais demandas observadas pela comunidade escolar
na sua vivência na escola.

EMENDA Nº 262
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 030 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E

ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - Ação:1109 - MELHORIA
DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS
ESCOLARES - ENSINO MÉDIO

Mudança de finalidade para: Melhorar a infra-estrutura física das
escolas de ensino médio, inclusive das escolas do campo, por meio
da implantação de padrões básicos de rede física, mobiliário,
equipamentos, recursos didáticos e pedagógicos, dotando as escolas
de refeitórios e instalações sanitárias adequadas, de equipamentos e
utensílios para as cozinhas, de bibliotecas com acervo adequado e
atualizado e efetuando as adaptações físicas necessárias à promoção
da acessibilidade dos alunos com deficiência, procedendo a consulta
prévia aos colegiados escolares para definição das demandas.

Justificativa: A alteração busca discriminar, dentre os padrões
básicos a serem adotados, os recursos mais relevantes para que a
escola se estruture para proporcionar educação de qualidade. A
consulta aos colegiados escolares é uma forma de alinhar esse
objetivo com as reais demandas observadas pela comunidade escolar
na sua vivência na escola.

EMENDA Nº 263
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 149 - INCENTIVO AO DESPORTO - Ação:4270 -

PROMOÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
Mudança de finalidade para: Apoiar técnica e financeiramente as

equipes, atletas e para-atletas mineiros para participação em
competições, assim como a realização de eventos através de
municípios ou entidades que contribuam para o desenvolvimento do
esporte especializado ou de rendimento; contribuir para a realização
de acordos de cooperação técnica a fim de promover o
aprimoramento de práticas em modalidades olímpicas e para-
olímpicas; Apoiar financeiramente os atletas que se enquadrem nos
objetivos da Lei Estadual nº 17.803, de 15/10/2008.
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Justificativa: Aplicar os objetivos da Lei "Bolsa Atleta".

EMENDA Nº 264
Autoria: Comissão de Participação Popular
Texto da emenda: Transfira-se a Ação 1327 - Elaboração dos

Projetos dos Campi da Uemg -, do Programa 727 - Edificações
Públicas - para o Programa 140 - Desenvolvimento do Ensino
Superior na Uemg -, fazendo-se as alterações necessárias nos
Anexos I e II.

Justificativa: Alterar a unidade responsável pelos projetos
arquitetônicos e executivos, para melhor acompanhamento destes.

EMENDA Nº 265
Autoria: Comissão de Participação Popular
Texto da emenda: Transfira-se a Ação 1328 - Construção,

Ampliação e Reforma das Unidades e dos Campi da Uemg -, do
Programa 727 - Edificações Públicas - para o Programa 140 -
Desenvolvimento do Ensino Superior na Uemg -, fazendo-se as
alterações necessárias nos Anexos I e II.

Justificativa: Alterar a unidade responsável pelas obras de
construção, ampliação e reforma dos campi da Uemg, para melhorar o
seu acompanhamento.

EMENDA Nº 266
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE

DIREITOS HUMANOS - Ação:4554 - INCLUSÃO E PROMOÇÃO
SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Mudança de finalidade para: Implementar meios para possibilitar a
inclusão da pessoa com deficiência nas políticas setoriais básicas,
inclusive com o desenvolvimento de programas para deficientes
mentais e autistas, com a realização de diagnóstico da situação
socioeconômica das pessoas com deficiência no Estado

Justificativa: Garantir a realização de diagnóstico da situação
socioeconômica das pessoas com deficiência no Estado, para
subsidiar a formatação de políticas públicas direcionadas a esse
público

EMENDA Nº 267
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 005 - AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS
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ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL - Ação:1277 - IMPLEMENTAÇÃO DE
AÇÕES DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, PREVENÇÃO ATIVA E
SEGURANÇA CIDADÃ

Mudança de finalidade 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.

Justificativa: Assegurar a participação dos Conseps na promoção da
interação entre o sistema de defesa social e a comunidade.

EMENDA Nº 268
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 020 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL
Mudança de nome para: Expansão, Modernização e Humanização

do Sistema Prisional
Mudança de objetivo para: 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.

Justificativa: Com o aumento do número de vagas, faz-se necessário
a implementação de medidas para a humanização do sistema
prisional.

EMENDA Nº 269
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 045 - RESÍDUOS SÓLIDOS - Ação:1072 -

IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA, REAPROVEITAMENTO E
RECICLAGEM

Mudança de finalidade para: Apoiar os Municípios na implantação de
programas de coleta seletiva para atender no mínimo 10% dos
recicláveis gerados e promover a inclusão produtiva dos catadores de
materiais recicláveis.

Justificativa: A inclusão produtiva dos catadores de materiais
recicláveis é de fundamental importância para a implementação de
programas de coleta seletiva de resíduos sólidos.
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EMENDA Nº 270

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 105 - GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA - Ação:4056 -

EDUCAÇÃO E EXTENSÃO AMBIENTAL
Mudança de finalidade para: Desenvolver e coordenar projetos de

educação ambiental, por meio de parcerias visando a conscientização,
mobilização e a formação da sociedade para as práticas
ambientalmente sustentáveis e em especial para a produção e o
consumo sustentáveis.

Justificativa: É preciso destacar a produção e o consumo
sustentáveis como uma das formas mais eficazes de reduzir o impacto
ambiental negativo.

EMENDA Nº 271
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS -

Ação:1331 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES
CULTURAIS E TURÍSTICAS DOS MUNICÍPIOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Justificativa: Expandir a regionalização da ação para que possam

ser atendidos pelo sistema de informações turísticas todos os circuitos
culturais e turísticos do Estado.

EMENDA Nº 272
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 045 - RESÍDUOS SÓLIDOS - Ação:1068 - APOIO A

IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE DISPOSICAO FINAL ADEQUADA
- MINAS SEM LIXOES

Mudança de finalidade para: Melhorar a qualidade de vida da
população, desenvolvendo políticas e ações para erradicação dos
depósitos de resíduos sólidos urbanos, integradas com a inclusão
socioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis por meio da
promoção de redes de comercialização.

Justificativa: A promoção de redes de comercialização entre
catadores de materiais recicláveis apresenta-se como uma das
melhores alternativas para a inclusão socioprodutiva desses
trabalhadores.
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EMENDA Nº 273

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO

PRODUTIVA - Ação:1399 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES

Mudança de finalidade para: Dinamizar os processos de produção
agrícola garantindo a inclusão da agricultura familiar, buscando a
continuidade da produção de alimentos e proteção ambiental por meio
da distribuição de sementes de qualidade garantida, utilizando,
também, sementes crioulas específicas de cada região.

Justificativa: Garantir o desenvolvimento de ações estatais de
valorização e distribuição de sementes crioulas e a utilização de
sementes de qualidade garantida.

EMENDA Nº 274
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO

PRODUTIVA - Ação:4482 - PROGRAMA DE APOIO A EMPRESAS E
COOPERATIVAS

Mudança de finalidade para: Viabilizar o apoio financeiro a
microempresas, empresas de pequeno e médio portes e cooperativas
rurais e urbanas localizadas em Municípios afetados por longa
estiagem.

Justificativa: Garantir apoio institucional e financeiro
independentemente da cooperativa ser urbana ou rural.

EMENDA Nº 275
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 149 - INCENTIVO AO DESPORTO - Ação:4115 -

PROMOÇÃO DO ESPORTE EDUCACIONAL
Mudança de finalidade para: Democratizar o acesso dos alunos das

escolas públicas à prática esportiva e estimular a realização de
atividades esportivas e de lazer no contraturno escolar, por meio da
oferta direta dessas atividades pelas escolas ou em parceria com
entidades esportivas e de lazer.

Mudança de produto para: ESCOLA ATENDIDA
Mudança de unidade de medida para: ESCOLA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-
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2011 (Central) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Fomentar a prática de atividades esportivas e de lazer
para alunos da rede estadual de ensino.

EMENDA Nº 276
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 149 - INCENTIVO AO DESPORTO - Ação:4330 -

PROMOÇÃO DO DESPORTO DE PARTICIPAÇÃO
Mudança de finalidade para: Estimular o aumento do número de

praticantes de esporte amador e de atividade física regular, com
especial atenção para a população idosa, promovendo a integração
social por meio de atividades dessa natureza, incluindo a realização
de debates, seminários e congressos que contribuam para o
desenvolvimento do plano estadual do esporte com a participação da
sociedade organizada. Apoiar entidades esportivas e Municípios no
desenvolvimento de programas e projetos voltados para este objetivo.

Justificativa: Fomentar a prática de atividades físicas e de lazer para
idosos no Estado.

EMENDA Nº 277
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 044 - REGIONALIZAÇÃO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

- Ação:4081 - SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Alto Paranaíba, Central, Centro Oeste, Estadual,
Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Sul de Minas e Triângulo) foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Atender às Regiões Central, da Mata e
Jequitinhonha/Mucuri.

EMENDA Nº 278
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 049 - SAÚDE EM CASA - Ação:1127 - FINANCIAMENTO

DE REFORMA, CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES
BASICAS DA SAUDE DO PSF

Mudança de produto para: MUNICÍPIO CONTEMPLADO COM
RECURSO

Mudança de unidade de medida para: MUNICÍPIO
Justificativa: Alterar o produto da ação.
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EMENDA Nº 279

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 049 - SAÚDE EM CASA
Ação Nova: .... - Apoio técnico e financeiro às ESF que atuam no

espaço escolar
Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Finalidade: Fomentar a atuação das ESF no espaço escolar, por

meio de incentivo técnico e financeiro.
Produto: EQUIPE CONTEMPLADA - Unidade de medida: EQUIPE
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas física e financeira de 2009 (Estadual)

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE - Ação:4391 - PROMOÇÃO E

EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE - Valor: R$ 300.000,00
Justificativa: Estimular a adesão dos Municípios ao PSE.

EMENDA Nº 280
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 019 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL - Ação:1225 -

AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Alto Paranaíba, Central, Centro Oeste, Jequitinhonha/Mucuri,
Mata, Noroeste de Minas, Norte de Minas, Rio Doce, Sul de Minas e
Triângulo) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Ampliação das metas físicas e financeiras para 2010 e
2011.

EMENDA Nº 281
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 180 - MELHORIA DO ENSINO MÉDIO - Ação:2036 -

CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS
ESCOLARES - ENSINO MÉDIO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central, Centro Oeste, Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Noroeste de
Minas, Norte de Minas, Rio Doce, Sul de Minas e Triângulo) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
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Justificativa: Incluir mais um prédio beneficiado na Região Central.

EMENDA Nº 282
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 003 - ARRANJOS PRODUTIVOS EM BIOTECNOLOGIA,

BIOCOMBUSTÍVEIS, ELETROELETRÔNICOS E SOFTWARES -
Ação:4699 - INDUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE
PESQUISA

Mudança de finalidade para: Induzir progrmas e projetos, visando ao
desenvolvimento dos arranjos produtivos locais definidos no projeto
estruturador, implantar e manter "bureaus" de inteligência, inclusive o
de biocombustíveis em Ituiutaba.

Justificativa: Manter "Bureaus" de inteligência implantados.
EMENDA Nº 283

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 011 - CONSOLIDAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS

HÍDRICOS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS - Ação:1011 -
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE RECURSOS
HÍDRICOS

Mudança de finalidade para: Fundamentar e orientar a
implementação da política estadual de recursos hídricos, visando a
implementação dos dispositivos da Lei 13.199/99, que dispõe sobre a
política estadual de recursos hídricos, com especial atenção para o
enquadramento dos corpos d'água do Estado.

Justificativa: Ressaltar a importância do enquadramento dos corpos
d'água como instrumento de gestão de recursos hídricos.

EMENDA Nº 284
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 011 - CONSOLIDAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS

HÍDRICOS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS - Ação:1011 -
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE RECURSOS
HÍDRICOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central, Estadual, Rio Doce e Sul de Minas) foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Ampliação das metas física e financeira da
regionalização estadual.
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EMENDA Nº 285

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 016 - DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS -

Ação:4016 - PROMOÇÃO DO TURISMO DE NEGÓCIOS EM BELO
HORIZONTE E NOS PRINCIPAIS PÓLOS DE MINAS GERAIS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central, Estadual e Rio Doce) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Promover e estimular o potencial turístico de negócios
do Vale do Rio Doce

EMENDA Nº 286
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 016 - DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS -

Ação:4015 - ESTRUTURAÇÃO DE DESTINOS TURÍSTICOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Alto Paranaíba, Estadual, Rio Doce e Sul de Minas) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Estimular o potencial turístico de negócios do Vale do
Rio Doce.

EMENDA Nº 287
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 016 - DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS -

Ação:1396 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual, Mata e Norte de Minas) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Expandir o objeto da ação para que possam ser
atendidos pela sinalização turística todos os destinos turísticos
estratégicos do Estado.

EMENDA Nº 288
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS -

Ação:1331 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES
CULTURAIS E TURÍSTICAS DOS MUNICÍPIOS
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Justificativa: Expandir a regionalização da ação para que possam

ser atendidos pelo sistema de informações turísticas todos os circuitos
culturais e turísticos do Estado.

EMENDA Nº 289
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 039 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E INSERÇÃO

REGIONAL (INCLUSIVE AGRONEGÓCIO) - Ação:4646 - ATRAÇÃO
DE INVESTIMENTOS PARA AS REGIÕES NORTE DE MINAS,
JEQUITINHONHA, MUCURI E RIO DOCE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Jequitinhonha/Mucuri, Norte de Minas e Rio Doce) foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Ajustar metas físicas e financeiras nos anos de 2010 e
2011.

EMENDA Nº 290
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO

PRODUTIVA - Ação:1375 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas) foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Inclusão do Jequitinhonha / Mucuri no âmbito da ação.
EMENDA Nº 291

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO

PRODUTIVA - Ação:4482 - PROGRAMA DE APOIO A EMPRESAS E
COOPERATIVAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas) foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Inclusão do Jequitinhonha / Mucuri no âmbito da ação.
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EMENDA Nº 292

Autoria: Comissão de Participação Popular0
Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO

PRODUTIVA - Ação:1400 - MELHORIA DA QUALIDADE E
QUANTIDADE DE RECURSOS HIDRICOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas) foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Inclusão do Jequitinhonha / Mucuri no âmbito da ação.
EMENDA Nº 293

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO

PRODUTIVA - Ação:4475 - APOIO AS AÇÕES DE SANEAMENTO
BASICO EM PEQUENAS COMUNIDADES

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas) foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Inclusão do Jequitinhonha / Mucuri no âmbito da ação.
EMENDA Nº 294

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO

PRODUTIVA - Ação:4425 - DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS
CARACTERÍSTICOS DA REGIÃO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas) foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Inclusão do Jequitinhonha / Mucuri no âmbito da ação.
EMENDA Nº 295

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO

PRODUTIVA - Ação:1361 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE
INCENTIVOS PARA A ATRACAO DE INVESTIMENTOS NA REGIAO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-
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2011 (Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas) foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Inclusão do Jequitinhonha / Mucuri no âmbito da ação.
EMENDA Nº 296

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO

PRODUTIVA - Ação:1362 - IMPLEMENTACAO DA REDE DE
ELABORACAO PARTICIPATIVA DE PROJETOS COMUNITARIOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas) foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Inclusão do Jequitinhonha / Mucuri no âmbito da ação.
EMENDA Nº 297

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO

PRODUTIVA - Ação:1363 - IMPLANTACAO DA
RESPONSABILIDADE SOCIAL PARA AS EMPRESAS DA REGIAO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas) foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Inclusão do Jequitinhonha / Mucuri no âmbito da ação.
EMENDA Nº 298

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO

PRODUTIVA - Ação:1364 - MELHORIA TECNOLÓGICA DA
PRODUÇÃO DA AGRICULTURA FAMILIAR

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas) foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Inclusão do Jequitinhonha / Mucuri no âmbito da ação.
EMENDA Nº 299

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO

PRODUTIVA - Ação:1365 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO
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GERENCIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Justificativa: Inclusão do Jequitinhonha / Mucuri no âmbito da ação.

EMENDA Nº 300
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO

PRODUTIVA - Ação:1366 - ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO E
MONITORAMENTO DO PROJETO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas) foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Inclusão do Jequitinhonha / Mucuri no âmbito da ação.
EMENDA Nº 301

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO

PRODUTIVA - Ação:1367 - INFRA ESTRUTURA DE APOIO
TECNOLÓGICO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas) foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Inclusão do Jequitinhonha / Mucuri no âmbito da ação.
EMENDA Nº 302

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO

PRODUTIVA - Ação:1398 - CENTRO TECNOLÓGICO DE
CONVIVÊNCIA COM A SECA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Jequitinhonha/Mucuri e Norte de Minas) foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Inclusão do Jequitinhonha / Mucuri no âmbito da ação.
EMENDA Nº 303

Autoria: Comissão de Participação Popular
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Programa: 025 - LARES GERAES - Ação:1139 - ENGENHARIA E

ARQUITETURA PÚBLICAS
Mudança de produto para: MUNICÍPIO ATENDIDO
Mudança de unidade de medida para: MUNICÍPIO
Justificativa: Adequar produto e unidade de medida da ação para

melhor entendimento da sociedade.
EMENDA Nº 304

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 028 - MINAS SEM FOME - Ação:4227 - APOIO À

IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS
Mudança de finalidade para: Dar suporte à produção de alimentos

básicos, em Municípios mineiros, especialmente pela agricultura
familiar, por meio do acesso aos meios de produção, utilizando,
também, sementes crioulas.

Justificativa: Ressaltar as sementes crioulas como um importante
meio de produção de alimentos básicos.

EMENDA Nº 305
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 144 - DESENVOLVIMENTO DA REFORMA AGRÁRIA -

Ação:4255 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Jequitinhonha/Mucuri, Norte de Minas e Rio Doce) foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Promover a adequação das metas física e financeira
daregiãoestadual, por meio da sua substituição pela do Rio Doce.

EMENDA Nº 306
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 108 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO

- Ação:4104 - ESTRUTURAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA
TURÍSTICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central, Mata, Norte de Minas e Sul de Minas) foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Incluir o Norte de Minas no âmbito da ação, tendo-se
em vistaoseu potencial turístico, inclusive no segmento de negócios.
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EMENDA Nº 307

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 189 - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA,

EXERCÍCIO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
- Ação:1344 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS

Mudança de 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.

Justificativa: Realização de reforma e ampliação das unidades
prediais destinadas às delegacias da Capital, em especial da Dopcad,
e do interior do Estado.

EMENDA Nº 308
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 020 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:1357 - CONSTRUÇÃO DE ACESSOS A
UNIDADES PRISIONAIS - SETOP

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Justificativa: Necessidade de pavimentação asfáltica do acesso à

Penitenciária Francisco Floriano de Paula, em Governador Valadares.
EMENDA Nº 309

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 034 - PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE -

Ação:4269 - CONSTITUIÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS E
PROJETOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE DROGA

Mudança de produto para: Instituição selecionada para atendimento
Mudança de unidade de medida para: INSTITUIÇÃO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Justificativa: Necessidade de maior atendimento nos programas de

prevençãoàcriminalidade para o tratamento ao consumo de álcool e
drogas, uma vez que o atendimento é feito em função da demanda.

EMENDA Nº 310
Autoria: Comissão de Participação Popular
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Programa: 018 - ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE
Mudança de objetivo para: Ampliar para os alunos do ensino médio

da rede estadual e para os professores de educação infantil as
oportunidades de formação profissional de nível técnico e de
magistério normal, a partir de diagnóstico sobre o perfil e as
demandas de qualificação dos alunos e do mercado.

Justificativa: Colaborar na formação e capacitação dos professores
da educação infantil e explicitar critérios na execução do programa.

EMENDA Nº 311
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 018 - ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE -

Ação:4306 - ATENDIMENTO AO ENSINO MÉDIO
PROFISSIONALIZANTE

Mudança de finalidade para: Ampliar para os alunos do ensino
médio da rede estadual as oportunidades de formação profissional de
nível técnico e apoiar a formação e a capacitação profissional de
professores da educação infantil, inclusive por meio de parceria para a
implantação do centro federal de educação tecnológica e demais
programas públicos correlatos.

Justificativa: Colaborar na formação e capacitação dos professores
da educação infantil.

EMENDA Nº 312
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 030 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E

ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - Ação:1372 -
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS RURAIS

Mudança de nome para: Melhoria da Infra-estrutura Física das
Escolas Rurais e Desenvolvimento da Educação no Campo

Mudança de finalidade para: Melhorar a infra-estrutura das escolas
com menos de 65 alunos localizadas na zona rural e promover o
desenvolvimento da educação do campo, fundamentado nas
especificidades da sua organização escolar e curricular.

Mudança de produto:
Para: Escola Rural Atendida
Justificativa: Adequar o ensino à realidade do campo e melhorar a

infra-estrutura física das escolas rurais.
EMENDA Nº 313
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Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 117 - POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E

RENDA - Ação:4024 - INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
Mudança de finalidade para: Ampliar e melhorar a inserção e a

recolocação do cidadão no mundo do trabalho e dos concluintes dos
cursos profissionalizantes do ensino médio da rede pública.

Justificativa: Facilitar o encaminhamento dos jovens no mercado de
trabalho.

EMENDA Nº 314
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE - Ação:2005 - APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS
E TUTELARES DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4331 - COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON
HUNGRIA

Valor: R$ 699.000,00
Justificativa: Retomar os valores integralizados em 2008 para a

mesma meta física.
EMENDA Nº 315

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 233 - COOPERAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIO -

Ação:4191 - ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS
Mudança de finalidade para: Disponibilizar recursos humanos,

materiais e financeiros aos Municípios, visando à melhoria dos
padrões de qualidade do ensino.

Justificativa: A alteração tem por objetivo compatibilizar a Ação 4101
com a criação da ação nova "Transporte Escolar".

EMENDA Nº 316
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 233 - COOPERAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIO
Ação Nova: .... - Trasporte Escolar
Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE
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EDUCAÇÃO

Finalidade: Oferecer transporte escolar aos alunos do ensino
fundamental e do ensino médio da rede estadual, visando à promoção
do acesso e permanência na escola.

Produto: ALUNO BENEFICIADO - Unidade de medida: ALUNO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 233 - COOPERAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIO -

Ação:4191 - ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS - Valor: R$
33.023.634,00

Justificativa: A Lei Federal nº 10.709, de 2003, determina que
compete ao Estado o transporte dos alunos de sua rede de ensino. A
criação desta ação visa a discriminar as metas físicas e financeiras do
transporte escolar no Estado, no âmbito do Programa Cooperação
Estado Município, possibilitando maior transparência no controle da
execução física e financeira da ação.

EMENDA Nº 317
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 014 - DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DE

PROFESSORES
Ação Nova: .... - Apoio à formação de nível superior
Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE

EDUCAÇÃO
Finalidade: Garantir aos professores da educação básica o acesso à

formação superior.
Produto: Professor Formado - Unidade de medida: PROFESSOR
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4331 - COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON
HUNGRIA

Valor: R$ 200.000,00
Justificativa: Ofertar formação superior ao magistério da educação
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básica.

EMENDA Nº 318
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 234 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Ação Nova: .... - Hortas Escolares
Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE

EDUCAÇÃO
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.

Produto: ESCOLA ATENDIDA - Unidade de medida: ESCOLA
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4323 - PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Valor: R$ 100.000,00
Justificativa: As hortas escolares, além de ser uma das principais

fontes de alimentos de que uma escola pode dispor, é um eixo da
prática pedagógica e da formação da cultura que privilegia os hábitos
saudáveis na alimentação.

EMENDA Nº 319
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA
Ação Nova: .... - Atendimento à Escola Família Agrícola - Ensino

Fundamental em Tempo Integral
Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE

EDUCAÇÃO
Finalidade: Repassar recursos financeiros para apoio às escolas

família agrícola conforme a modalidade ensino fundamental em tempo
integral do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb.

Produto: Aluno do Ensino Fundamental Beneficiado - Unidade de
medida: ALUNO

Metas por região (R$1,00)
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* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Jequitinhonha/Mucuri e Mata) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA - Ação:4587 -

ATENDIMENTO A ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA
Valor: R$ 1.192.164,00
Justificativa: A criação desta ação visa a atualizar os repasses

conforme os valores por aluno do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais de Educação - Fundeb -, para a modalidade Ensino
Fundamental em Tempo Integral.

EMENDA Nº 320
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA
Ação Nova: .... - Atendimento à Escola Família Agrícola - Ensino

Médio Integrado à Educação Profissional
Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE

EDUCAÇÃO
Finalidade: Repassar recursos financeiros para apoio às escolas

família agrícola conforme a modalidade ensino médio integrado à
educação profisional do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -
Fundeb.

Produto: Aluno do Ensino Médio Beneficiado - Unidade de medida:
ALUNO

Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Noroeste de Minas, Norte de Minas
e Sul de Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA - Ação:4587 -

ATENDIMENTO A ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA
Valor: R$ 1.427.483,00
Justificativa: A criação desta ação visa a atualizar os repasses

conforme os valores por aluno do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
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Profissionais de Educação - Fundeb, para a modalidade Ensino Médio
Integrado à Educação Profissional.

EMENDA Nº 321
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA - Ação:4587 -

ATENDIMENTO A ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA
Mudança de nome para: Melhoria da Infra-Estrutura das Escolas

Família Agrícola
Mudança de finalidade para: Repassar recursos financeiros às

escolas família agrícola para subsidiar a execução de obras de infra-
estrutura.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Noroeste de Minas, Norte de Minas
e Sul de Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: A alteração visa a compatibilizar o objeto desta ação às
ações novas de repasse às Escolas Família Agrícola resultantes do
desmembramento da Ação 4587, de forma a possibilitar o subsídio
para obras de infra-estrutura. A aquisição de material didático-
pedagógico, de equipamentos e outros itens, que constavam desta
ação, passam a ser incorporados pelas novas ações criadas no
âmbito deste programa.

EMENDA Nº 322
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 033 - POUPANÇA JOVEM
Ação Nova: .... - Acompanhamento Social nas Escolas Públicas
Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Finalidade: Articular o programa com a comunidade, por meio de

ações de acompanhamento sociofamiliar.
Produto: FAMÍLIA DE ALUNO BENEFICIADA - Unidade de medida:

FAMÍLIA
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA
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PRISIONAL - Ação:4323 - PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM

Valor: R$ 1.000.000,00
Justificativa: Restaurar a Ação 4069, com vistas a viabilizar o

alcance dos objetivos do Programa Poupança Jovem.
EMENDA Nº 323

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 020 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4281 - INCENTIVO À AMPLIAÇÃO DO SISTEMA
APAC

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Alto Paranaíba, Central, Centro Oeste, Estadual,
Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Norte de Minas, Rio Doce, Sul de Minas
e Triângulo) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Necessidade de implantação de unidades da Apac nas
regiões Central, para atendimento à demanda de implantação de uma
unidade em Carandaí e de uma unidade feminina em Belo Horizonte,
e Triângulo, para atendimento à demanda de implantação de unidades
em Santa Vitória e em Iturama.

EMENDA Nº 324
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 234 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Ação Nova: .... - Capacitação Continuada de Recursos Humanos

envolvidos na Alimentação Escolar
Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE

EDUCAÇÃO
Finalidade: Capacitar os profissionais envolvidos na execução do

programa de alimentação escolar na rede estadual, com a
colaboração de nutricionistas e técnicos de nutrição e dietética.

Produto: ESCOLA ATENDIDA - Unidade de medida: ESCOLA
Cancelamento Compensatório:
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4332 - CENTRO DE REMANEJAMENTO DO
SISTEMA PRISIONAL - UNIDADE GAMELEIRA - Valor: R$
250.000,00

Justificativa: A inclusão da ação visa a contribuir para a segurança
alimentar e nutricional dos alunos da rede pública.
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EMENDA Nº 325

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 004 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS

SOCIOEDUCATIVAS - Ação:4368 - ESTRUTURAÇÃO DO
PROGRAMA DE EGRESSOS

Mudança de finalidade para: Promover o atendimento aos
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.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Centro Oeste, Estadual, Jequitinhonha/Mucuri e Norte de
Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Necessidade de implementação de política de
atendimentoaegressos do sistema socioeducativo nas regiões do
Estado.

EMENDA Nº 326
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 154 - MINAS JOVEM PROTAGONISTA - Ação:4100 -

MINAS PELA JUVENTUDE - MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DAS
POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4332 - CENTRO DE REMANEJAMENTO DO
SISTEMA PRISIONAL - UNIDADE GAMELEIRA - Valor: R$
250.000,00

Justificativa: Promover a criação e a estruturação dos Conselhos
Municipais da Juventude e das políticas públicas de juventude.

EMENDA Nº 327
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 004 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS

SOCIOEDUCATIVAS - Ação:1205 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES
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SOCIOEDUCATIVAS

Mudança de finalidade para: Reduzir o déficit de vagas para os
públicos feminino e masculino 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.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central, Estadual e Sul de Minas) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Alteração de finalidade da ação, com vistas a identificar
a demanda por construção de unidades socioeducativas também para
o público feminino, e ampliação de metas física e financeira, em 2010,
para assegurar a construção de nova unidade socioeducativa
exclusiva para o público feminino.

EMENDA Nº 328
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 004 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS

SOCIOEDUCATIVAS
Ação Nova: .... - Atendimento ao adolescente em conflito com a lei

em cumprimento de medida de semiliberdade
Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DEFESA SOCIAL
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: Vaga disponibilizada para cumprimento de medidas de
semiliberdade - Unidade de medida: Vaga

Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamentos Compensatórios:
Programa: 004 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS

SOCIOEDUCATIVAS - Ação:4362 - APRIMORAMENTO E
AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DAS MEDIDAS DE MEIO ABERTO
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Valor: R$ 6.900.425,00
Programa: 004 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS

SOCIOEDUCATIVAS - Ação:4363 - ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES
OPERACIONAIS DOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS

Valor: R$ 599.575,00
Justificativa: Desdobramento da Ação 4362 - Aprimoramento e

Ampliação da Gestão das Medidas de Meio Aberto -, a fim de criar
ação específica para o atendimento de adolescentes em cumprimento
de medida socioeducativa de semiliberdade.

EMENDA Nº 329
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 117 - POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E

RENDA
Ação Nova: .... - Apoio à Comercialização de Produtos da Economia

Popular Solidária.
Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Finalidade: Instalar Feiras Regionais da Economia Popular Solidária

e promover a comercialização desses produtos, bem como .apoiar os
Fóruns Regionais de Economia Popular Solidária no Estado

Produto: FEIRA REGIONAL INSTALADA - Unidade de medida:
FEIRA REGIONAL

Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Alto Paranaíba, Central, Centro Oeste, Jequitinhonha/Mucuri,
Mata, Noroeste de Minas, Norte de Minas, Rio Doce, Sul de Minas e
Triângulo) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4323 - PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Valor: R$ 350.000,00
Justificativa: Acréscimo de ação para garantir o apoio à

comercialização de produtos da economia popular, via instalação de
feiras regionais, em cumprimento ao disposto na Lei nº 15.028, de
2004.

EMENDA Nº 330
Autoria: Comissão de Participação Popular
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Programa: 117 - POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E

RENDA - Ação:4643 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE
FOMENTO À ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Alto Paranaíba, Central, Centro Oeste, Jequitinhonha/Mucuri,
Mata, Noroeste de Minas, Norte de Minas, Rio Doce, Sul de Minas e
Triângulo) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4323 - PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Valor: R$ 355.000,00
Justificativa: Assegurar metas físicas e financeiras suficientes para a

execução regionalizada da ação.
EMENDA Nº 331

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 036 - PROJETO TRAVESSIA: ATUAÇÃO INTEGRADA

EM ESPAÇOS DEFINIDOS DE CONCENTRAÇÃO DE POBREZA -
Ação:1656 - IMPLANTAÇÃO DA USINA MINEIRA DO TRABALHO

Mudança de finalidade para: Finalidade: Promover a inclusão social
e produtiva da população mineira, nos espaços onde há concentração
de pobreza e para públicos especiais, conforme demandas
específicas, elaboradas a partir da realização de diagnóstico das
potencialidades do mercado e da necessidade de qualificação,
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.

Justificativa: Alterar a finalidade da ação, com vistas a garantir sua
efetividade.

EMENDA Nº 332
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 036 - PROJETO TRAVESSIA: ATUAÇÃO INTEGRADA

EM ESPAÇOS DEFINIDOS DE CONCENTRAÇÃO DE POBREZA -
Ação:1656 - IMPLANTAÇÃO DA USINA MINEIRA DO TRABALHO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-
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2011 (Central, Estadual, Jequitinhonha/Mucuri, Norte de Minas, Rio
Doce) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Ampliar metas física e financeira para a Região Rio
Doce.

EMENDA Nº 333
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS - Ação:4236 - CO-

FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA
EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4323 - PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Valor: R$ 300.000,00
Justificativa: Ampliação de meta financeira, com vistas a assegurar

recursos para o desenvolvimento de atividades de qualificação
profissional para adolescentes envolvidos em situação de exploração
sexual, e para suas famílias, na região do Vale do Jequitinhonha
(Promover).

EMENDA Nº 334
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS
Mudança de objetivo 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.

Justificativa: Garantir a efetiva atuação direta ou indireta do Estado
na promoção do acesso da população em situação de risco e
vulnerabilidade ao sistema de proteção social.

EMENDA Nº 335
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS - Ação:4234 - CO-

FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA
MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-
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2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4323 - PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Valor: R$ 300.000,00
Justificativa: Ampliação de meta financeira, com vistas a assegurar

recursos para o co-finaciamento de Municípios para a concessão de
benefícios eventuais.

EMENDA Nº 336
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS - Ação:1156 -

QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA GESTÃO E
CONTROLE DO SUAS

Mudança de finalidade para: Promover a qualificação continuada de
servidores públicos, conselheiros, gestores, entidades e demais
operadores da política socioassistencial para a implantação do Suas,
produzindo e difundindo conhecimentos para a garantia de oferta de
qualidade nos serviços, programas, projetos e benefícios para a
população.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4331 - COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON
HUNGRIA

Valor: R$ 200.000,00
Justificativa: Assegurar a qualificação continuada de todos os

operadores da política socioassistencial no Estado e ampliar meta
financeira, com vistas a assegurar recursos para a realização das
conferências regionais e estadual de assistência social.

EMENDA Nº 337
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS - Ação:4236 - CO-

FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA
EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamentos Compensatórios:
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4323 - PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Valor: R$ 250.000,00
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4331 - COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON
HUNGRIA

Valor: R$ 250.000,00
Justificativa: Ampliação de meta financeira, com vistas a assegurar

recursos para a realização de diagnóstico da população de rua no
Estado e para o reordenamento de abrigos de crianças e
adolescentes em Minas Gerais.

EMENDA Nº 338
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS - Ação:4272 - CO-

FINANCIAMENTO PARA MUNICÍPIOS EM SERVIÇOS NO
ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM ESPECIAL
COM TRAJETÓRIA DE RUA E TRABALHO INFANTIL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4323 - PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Valor: R$ 300.000,00
Justificativa: Ampliação de meta financeira, com vistas a assegurar

recursos o desenvolvimento de atividades erradicação do trabalho
infantil nos lixões.

EMENDA Nº 339
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS
Ação Nova: .... - Execução de Ações Regionalizadas de Proteção

Especial e Fomento a Consórcios Intermunicipais
Unidade Orçamentária: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL
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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: Consórcio instaurado - Unidade de medida: Consórcio
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual e Jequitinhonha/Mucuri) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4323 - PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Valor: R$ 100.000,00
Justificativa: Restaurar a ação, que garante a execução pelo Estado

de serviços de proteção social especial regionalizados e o fomento do
governo estadual a consórcios intermunicipais, excluída na proposta
de revisão do PPAG 2008-2011, exercício 2009.

EMENDA Nº 340
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE
Ação Nova: .... - Estruturação e Operacionalização do Sistema de

Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan - em Minas Gerais.
Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Finalidade: Garantir a alimentação permanente de dados do Sisvan

e realizar o diagnóstico e a avaliação do funcionamento do sistema no
Estado.

Produto: MUNICÍPIOS COM SISVAN EM OPERAÇÃO - Unidade de
medida: MUNICÍPIO

Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE - Ação:4391 - PROMOÇÃO E

EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE - Valor: R$ 1.000.000,00
Justificativa: Possibilitar o efetivo funcionamento do Sisvan no

Estado.
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EMENDA Nº 341

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE
Ação Nova: .... - Apoio Técnico e Financeiro à Implantação de

Centros de Atenção Psicossocial - Caps.
Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Finalidade: Incentivar técnica e financeiramente os Municípios e os

Consórcios Intermunicipais de Saúde a implementarem Caps-i, para
atenção à saúde mental infanto-juvenil, e Caps-ad, para atenção à
saúde mental dos usuários de álcool e drogas.

Produto: MUNICÍPIO/CONSÓRCIO BENEFICIADO - Unidade de
medida: MUNICÍPIO/CONSÓRCIO

Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE - Ação:4391 - PROMOÇÃO E

EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE - Valor: R$ 900.000,00
Justificativa: Incentivar os Municípios e Consórcios de Saúde a

implantarem seus Caps.
EMENDA Nº 342

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 054 - VIVA VIDA - Ação:4202 - IMPLANTAÇÃO E

MANUTENÇÃO DA REDE VIVA VIDA
Mudança de finalidade para: Prestar assistência integral à saúde

sexual e reprodutiva, à saúde das crianças menores de um ano e às
gestantes, garantindo acesso oportuno e assistência qualificada, por
meio da implantação de rede de atenção constituída pelas
maternidades de referência macrorregionais, pelas Casas de Apoio à
Gestante vinculadas às maternidades e pelos Centros Viva Vida
microrregionais.

Justificativa: Garantir a efetiva implantação de equipamentos de
apoio à gestante de alto risco e ao recém-nascido com risco de morte.

EMENDA Nº 343
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 010 - CONSERVAÇÃO DO CERRADO E

RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA - Ação:1059 - EFETIVAÇÃO
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DO USO PÚBLICO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4323 - PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Valor: R$ 101.000,00
Justificativa: Aumentar as metas física e financeira para a

estruturação de um maior número unidades de conservação de uso
público, substituindo a regionalização central por estadual.

EMENDA Nº 344
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS - Ação:1389 -

PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE
MORTE - PPCAM

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4332 - CENTRO DE REMANEJAMENTO DO
SISTEMA PRISIONAL - UNIDADE GAMELEIRA - Valor: R$
1.080.000,00

Justificativa: Restauração de metas físicas e financeiras para
garantir efetividade do programa (PPCAM).

EMENDA Nº 345
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 040 - PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

ESTRATÉGICOS E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS
PRODUTIVAS DAS EMPRESAS-ÂNCORAS - Ação:4653 - ATRAÇÃO
DE INVESTIMENTOS PARA A CADEIA DE BIOENERGIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Alto Paranaíba e Estadual) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Apoiar a atração de investimento na área de
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biocombustíveis para a região do Alto Paranaíba.

EMENDA Nº 346
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 020 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:1081 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES
DO SISTEMA PRISIONAL (SETOP)

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Alto Paranaíba, Central, Mata, Sul de Minas e Triângulo) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Necessidade de construção de unidades prisionais,
para redução do déficit de vagas.

EMENDA Nº 347
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E

INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL - Ação:1187 - IMPLANTAÇÃO
DE UNIDADES PREDIAIS INTEGRADAS - SEDS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central, Centro Oeste, Noroeste de Minas e Triângulo) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4323 - PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Valor: R$ 40.000,00
Justificativa: Necessidade de implantação de unidade prediais

integradas para consolidação da política de integração das ações de
segurança pública

EMENDA Nº 348
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 037 - PROMÉDIO - MELHORIA DA QUALIDADE E

EFICIÊNCIA DO ENSINO MÉDIO - Ação:4052 - MERENDA NO
ENSINO MÉDIO NOTURNO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Justificativa: A alteração visa a aproximar os valores das metas
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físicas e financeiras da ação, em 2010 e 2011, ao previsto inicialmente
no PPAG 2008-2011.

EMENDA Nº 349
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE

DIREITOS HUMANOS - Ação:4075 - MOBILIZAÇÃO PELO
REGISTRO CIVIL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4323 - PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Valor: R$ 49.000,00
Justificativa: Assegurar a mobilização de órgãos e entidades

públicos para a universalização do acesso aos registros civis e à
documentação básica.

EMENDA Nº 350
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE

DIREITOS HUMANOS - Ação:4131 - INTEGRAÇÃO E
DESCENTRALIZAÇÃO DE POLITICAS DE DIREITOS HUMANOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4323 - PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Valor: R$ 100.000,00
Justificativa: Ampliar meta financeira da ação com vistas a assegurar

recursos para o desenvolvimento das atividades do Comitê Gestor
Estadual para a Criança e o Adolescente do Semi-árido.

EMENDA Nº 351
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - Ação:2074

- OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À
SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4323 - PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Valor: R$ 262.700,00
Justificativa: Alteração de meta financeira para incluir recursos para

a execução ordinária da ação e para a realização da Conferência
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente.

EMENDA Nº 352
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE

DIREITOS HUMANOS
Ação Nova: .... - Promoção da Igualdade Racial e dos Direitos de

Comunidades Tradicionais
Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Finalidade: Articular, acompanhar e promover ações destinadas à

promoção da igualdade racial e dos direitos da população de
comunidades tradicionais, como quilombolas e indígenas, e realização
de diagnóstico socioeconômico das 440 comunidades quilombolas.

Produto: AÇÃO REALIZADA - Unidade de medida: AÇÃO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4323 - PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Valor: R$ 100.000,00
Justificativa: Acréscimo de ação, com vistas a garantir no escopo do

Programa 162 a promoção da igualdade racial e a proteção e garantia
de direitos da população de comunidades tradicionais, como
quilombolas e indígenas.

EMENDA Nº 353
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 732 - SEGURANÇA ALIMENTAR - Ação:2046 -
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MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE
SEGURANÇA ALIMENTAR DE MINAS GERAIS - CONSEA/MG

Mudança de finalidade para: Coordenar as ações do Conselho de
Segurança Alimentar de Minas Gerais - Consea/MG - e apoiar os
Conselhos Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável - CRSANS.

Justificativa: Alteração de finalidade da ação, com vistas a garantir o
apoio aos Conselhos Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável - CRSANS.

EMENDA Nº 354
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 056 - POTENCIALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA

LOGÍSTICA DA FRONTEIRA AGROINDUSTRIAL - Ação:1353 -
PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS NO
TRIÂNGULO E ALTO-PARANAÍBA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Alto Paranaíba, Sul de Minas e Triângulo) foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4323 - PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Valor: R$ 10.000,00
Justificativa: Inclusão de metas físicas e financeiras para construção

de anel viário no Município de Coromandel.
EMENDA Nº 355

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 040 - PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

ESTRATÉGICOS E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS
PRODUTIVAS DAS EMPRESAS-ÂNCORAS - Ação:4653 - ATRAÇÃO
DE INVESTIMENTOS PARA A CADEIA DE BIOENERGIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Alto Paranaíba e Estadual) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Apoiar a atração de investimento na área de
biocombustíveis para a região do Alto Paranaíba.
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EMENDA Nº 356

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 028 - MINAS SEM FOME - Ação:4227 - APOIO À

IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Alto Paranaíba, Central, Centro Oeste, Estadual,
Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Noroeste de Minas, Norte de Minas, Rio
Doce, Sul de Minas e Triângulo) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4331 - COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON
HUNGRIA

Valor: R$ 161.726,00
Justificativa: Ampliação das meta física e financeira da Região

Jequitinhonha/Mucuri no ano de 2009 e regionalização das metas
física e financeira em 2010 e 2011, no âmbito da ação.

EMENDA Nº 357
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 216 - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS

- Ação:4076 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO
DE ACESSOS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central e Triângulo) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4323 - PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Valor: R$ 10.000,00
Justificativa: Inclusão de metas físicas e financeiras para asfalmento

da rodovia que liga Ituiutaba a Bastos, de essencial importância para o
desenvolvimento da Região Triângulo.

EMENDA Nº 358
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 132 - O ESTADO PARA OS CIDADÃOS - Ação:1107 -
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APOIO AOS MUNICIPIOS EM OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4331 - COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON
HUNGRIA

Valor: R$ 1.000.000,00
Justificativa: Inclusão de metas físicas e financeiras para construção

de centro de eventos culturais.
EMENDA Nº 359

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 132 - O ESTADO PARA OS CIDADÃOS - Ação:1107 -

APOIO AOS MUNICIPIOS EM OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4331 - COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON
HUNGRIA

Valor: R$ 1.000.000,00
Justificativa: Inclusão de metas físicas e financeiras para construção

de barragem.
EMENDA Nº 360

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 132 - O ESTADO PARA OS CIDADÃOS - Ação:1107 -

APOIO AOS MUNICIPIOS EM OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4331 - COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON
HUNGRIA

Valor: R$ 1.000.000,00
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Justificativa: Inclusão de metas físicas e financeiras para

pavimentação de vias urbanas.
EMENDA Nº 361

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 135 - TELEFONIA RURAL - Ação:4050 -

PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA
RURAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central, Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Rio Doce e Sul de Minas)
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4323 - PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Valor: R$ 3.300,00
Justificativa: Expandir as metas da ação para atender a 10 distritos

do Município de Governador Valadares e 1 distrito da região do
Jequitinhonha/Mucuri, em especial a comunidade indígena do
Pradinho.

EMENDA Nº 362
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 028 - MINAS SEM FOME
Ação Nova: .... - Apoio à Comercialização Direta
Unidade Orçamentária: 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA

TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Finalidade: Apoiar a organização formal dos agricultores familiares

para a realização de venda direta de seus produtos para a
alimentação escolar, programas públicos de abastecimento e demais
oportunidade de comercialização.

Produto: FAMÍLIA ATENDIDA - Unidade de medida: FAMÍLIA
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4331 - COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON
HUNGRIA
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Valor: R$ 100.000,00
Justificativa: Facilitar a melhoria de renda da agricultura familiar

apoiando a participação desses agricultores nos programas públicos
de abastecimento, inclusive na venda direta para a alimentação
escolar.

EMENDA Nº 363
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 028 - MINAS SEM FOME - Ação:4228 - APOIO À

IMPLANTAÇÃO DE POMARES (PRÓ - POMAR)
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Alto Paranaíba, Central, Centro Oeste, Estadual,
Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Noroeste de Minas, Norte de Minas, Rio
Doce, Sul de Minas e Triângulo) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4331 - COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON
HUNGRIA

Valor: R$ 86.400,00
Justificativa: Ampliação das meta física e financeira da Região

Jequitinhonha/Mucuri no ano de 2009 e regionalização das metas
física e financeira em 2010 e 2011, no âmbito da ação.

EMENDA Nº 364
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 050 - CERTIFICA MINAS
Ação Nova: .... - Incentivo à Adoção do Modo de Produção Orgânico

na Cadeia Produtiva do Café
Unidade Orçamentária: 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA

TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Finalidade: Implantar ação piloto de divulgação e incentivo à adoção

de 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

Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-
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2011 (Sul de Minas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4331 - COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON
HUNGRIA

Valor: R$ 100.000,00
Justificativa: Incentivar a adoção do modo de produção orgânica na

cadeira produtiva do café.
EMENDA Nº 365

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 028 - MINAS SEM FOME - Ação:1154 - CAPACITAÇÃO

DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Alto Paranaíba, Central, Centro Oeste, Estadual,
Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Noroeste de Minas, Norte de Minas, Rio
Doce, Sul de Minas e Triângulo) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4331 - COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON
HUNGRIA

Valor: R$ 30.000,00
Justificativa: Ampliação das metas física e financeira da Região

Jequitinhonha/Mucuri no ano de 2009 e regionalização de metas física
e financeira em 2010 e 2011, no âmbito da ação.

EMENDA Nº 366
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 028 - MINAS SEM FOME
Ação Nova: .... - Qualificação de Agricultores Familiares para a

Produção Agroecológica/Orgânica
Unidade Orçamentária: 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA

TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Finalidade: Implantação de núcleo piloto de qualificação de

agricultores familiares para a produção agroecológica/orgânica e sua
comercialização em parceria com redes de economia solidária.
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Produto: produtor qualificado - Unidade de medida: PRODUTOR
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4331 - COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON
HUNGRIA

Valor: R$ 100.000,00
Justificativa: Qualificar agricultores familiares para a produção

agroecológica/orgânica.
EMENDA Nº 367

Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 144 - DESENVOLVIMENTO DA REFORMA AGRÁRIA
Ação Nova: .... - Apoio para a regularização fundiária de áreas

ocupadas por comunidades quilombolas e indígenas.
Unidade Orçamentária: 2411 - INSTITUTO DE TERRAS DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
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
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Estadual) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4331 - COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON
HUNGRIA

Valor: R$ 100.000,00
Justificativa: Reestabelecer ação excluída.

EMENDA Nº 368
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 028 - MINAS SEM FOME - Ação:4367 - CAPACITAÇÃO

DE JOVENS RURAIS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-
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2011 (Alto Paranaíba, Central, Centro Oeste, Estadual,
Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Noroeste de Minas, Norte de Minas, Rio
Doce, Sul de Minas e Triângulo) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4331 - COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON
HUNGRIA

Valor: R$ 21.874,00
Justificativa: Ampliação das metas física e financeira da Região

Jequitinhonha/Mucuri no ano de 2009 e regionalização das metas
física e financeira em 2010 e 2011, no âmbito da ação.

EMENDA Nº 369
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 028 - MINAS SEM FOME - Ação:4229 - CRIAÇÃO DE

PEQUENOS ANIMAIS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Alto Paranaíba, Central, Centro Oeste, Jequitinhonha/Mucuri,
Mata, Noroeste de Minas, Norte de Minas, Rio Doce, Sul de Minas e
Triângulo) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Ampliação das metas física e financeira em 2010 e
2011, no âmbito da ação.

EMENDA Nº 370
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 028 - MINAS SEM FOME - Ação:1149 - APOIO À

IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES COLETIVAS DE PROCESSAMENTO
DE ALIMENTOS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central, Estadual, Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Norte de Minas,
Sul de Minas e Triângulo) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Justificativa: Ampliação e regionalização das metas física e
financeira em2010e 2011, no âmbito da ação.

EMENDA Nº 371
Autoria: Comissão de Participação Popular
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Programa: 028 - MINAS SEM FOME - Ação:1151 - APOIO À

IMPLANTAÇÃO DE TANQUES COMUNITÁRIOS DE COLETA DE
LEITE

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Alto Paranaíba, Central, Centro Oeste, Estadual,
Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Noroeste de Minas, Norte de Minas, Rio
Doce, Sul de Minas e Triângulo) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Ampliação e regionalização das metas física e
financeira em2010e 2011, no âmbito da ação.

EMENDA Nº 372
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 028 - MINAS SEM FOME - Ação:4152 - APOIO À

AGRICULTURA FAMILIAR
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Alto Paranaíba, Central, Centro Oeste, Estadual,
Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Noroeste de Minas, Norte de Minas, Rio
Doce, Sul de Minas e Triângulo) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Ampliação e regionalização das metas física e
financeira em 2010 e 2011, no âmbito da ação.

EMENDA Nº 373
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 216 - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS

- Ação:4543 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
(PONTES E VIADUTOS)

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central e Triângulo) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Cancelamento Compensatório:
Programa: 178 - COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL - Ação:4323 - PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Valor: R$ 20.000,00
Justificativa: Inclusão de metas físicas e financeiras para construção
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de ponte sobre o rio Paranaíba, em Cachoeira Dourada - MG, no final
da MGT 154.

EMENDA Nº 374
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 056 - POTENCIALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA

LOGÍSTICA DA FRONTEIRA AGROINDUSTRIAL - Ação: 1272 -
PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS EM OUTRAS
REGIÕES

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central, Centro Oeste, Norte de Minas e Sul de Minas) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Incentivar o desenvolvimento da economia local, com
impactos positivos na geração de emprego e renda na região.

EMENDA Nº 375
Autoria: Comissão de Participação Popular
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. ... - Serão realizadas, nos meses de junho e novembro de 2009,

no âmbito do Poder Legislativo, audiências públicas de avaliação dos
resultados alcançados pelos programas estruturadores.

Parágrafo único - Nas audiências a que se refere o "caput", serão
apresentados demonstrativos da execução física e financeira
regionalizada dos programas estruturadores no período de referência,
bem como a programação para o período seguinte.

Justificativa: Garantir o acompanhamneto da execução das ações
dos programas do PPAG, que constitui o principal instrumento de
planejamento da ação governamental.

EMENDA Nº 376
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 030 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E

ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 4452 - ESCOLA EM REDE - ENSINO FUNDAMENTAL
Mudança de finalidade para: Propiciar às escolas do sistema

educacional de ensino fundamental, oportunidades e condições de
atuação de forma mais articulada e cooperativa por meio da cultura do
trabalho em rede e da incorporação das novas tecnologias da
informação às suas atividades educativas e administrativas,
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garantindo-se aos professores a qualificação necessária para a
utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação - Tics.

Justificativa: Qualificar os professores da educação básica na
utilização das Tics.

EMENDA Nº 377
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA - Ação: 1040 - CENTRO DE

TREINAMENTO OLIMPICO
Mudança de nome para: Centro de Treinamento Olímpico e

Paraolímpico
Mudança de finalidade para: Implantação do centro de treinamento

esportivo e paraesportivo, destinado a treinar e acompanhar o
rendimento de crianças, adolescentes e jovens nas modalidades
esportivas.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela referente às metas físicas e financeiras do período 2009-

2011 (Central, Jequitinhonha/Mucuri, Mata, Norte de Minas e
Triângulo) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Justificativa: Alterar o nome, a finalidade e a regionalização dessa
ação, no sentido de ampliar o número de centros olímpicos e
paraolímpicos no Estado.

EMENDA Nº 378
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 117 - POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E

RENDA
Mudança de objetivo 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.

Justificativa: Garantir que o desenvolvimento de ações estatais de
geração de emprego e renda e qualificação profissional ao alcance de
trabalhadores de todas as faixas etárias.

EMENDA Nº 379
Autoria: Comissão de Participação Popular
Programa: 117 - POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E

RENDA - Ação: 4149 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL
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DO TRABALHADOR

Mudança de finalidade para: Qualificar e requalificar os
trabalhadores de todas as faixas etárias, de modo a contribuir para a
sua inserção no mercado de trabalho, com recursos do convênio com
o Ministério do Trabalho e Emprego, via Fundo de Amparo ao
Trabalhador.

Justificativa: Garantir que o desenvolvimento de ações estatais de
geração de emprego e renda e qualificação profissional ao alcance de
trabalhadores de todas as faixas etárias.

“MENSAGEM Nº 308/2008*
Belo Horizonte, 5 de dezembro de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
No exercício de atribuição que me conferem os incisos V e XIV do

art. 90 da Constituição do Estado, encaminho à consideração dessa
egrégia Assembléia a apensa emenda ao Projeto de Lei n°
2.923/2008, que tem os seguintes objetivos, todos eles com referência
ao funcionamento da UEMG e da UNIMONTES, em sua condição de
universidades estaduais: (1) alteração da Lei nº 15.785, de 27 de
outubro de 2005, modificando tabelas de vencimento básico das
carreiras que especifica; (2) instituição da Gratificação de
Desempenho da Carreira de Professor de Educação Superior –
GDPES, nos termos da Lei nº 15.463, de 13 de janeiro de 2005; (3)
alteração da referida Lei nº 15.463, de 2005, no tocante à carga
horária de função específica na carreira de Técnico Universitário de
Saúde; e (4) alteração da Lei nº 11.517, de 13 de julho de 1994, sobre
a aplicação de adicional de dedicação exclusiva para servidores que
detenham o grau de mestrado e doutorado.

A presente emenda visa apenas a explicitar que os reajustes
previstos para o vencimento básico das carreiras constantes dos arts.
1° e 2° do projeto em vitrine, a saber, de Professo r de Educação
Superior, Analista Universitário, Analista Universitário da Saúde,
Técnico Universitário, Técnico Universitário da Saúde e Auxiliar
Administrativo Universitário não serão deduzidos do valor da
Vantagem Temporária Incorporável – VTI, instituída pela Lei 15.787,
de 27 de outubro de 2005.

Nesses termos, conto com a especial e prioritária atenção desse
Legislativo quanto à presente emenda.
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Aécio Neves, Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 2.923/2008
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Projeto de lei nº

2.923/2008:
"Art. - Os reajustes previstos nos arts. 1º e 2º não serão deduzidos

do valor da Vantagem Temporária Incorporável-VTI, instituída pela Lei
nº 15.787, de 27 de outubro de 2005.”.”

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 2.923/2008. Publicada, fica a
mensagem em poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição
em ordem do dia.

- * Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 309/2008*

Belo Horizonte, 5 de dezembro de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, Emenda ao Projeto de Lei nº
2.897/2008 com o objetivo de autorizar abertura de crédito
suplementar de R$6.390.000,00 (seis milhões trezentos e noventa mil
reais) em favor do Tribunal de Contas 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 Contas do Estado de Minas Gerais, medida só viável mediante
proposta legislativa, o que ora se cumpre.

O crédito suplementar destina-se a cobrir despesas de pessoal e
encargos sociais, no valor de R$6.390.000,00 (seis milhões trezentos
e noventa mil reais), utilizando como fonte de recursos:

I - R$1.390.000,00 (um milhão trezentos e noventa mil reais)
provenientes de anulação de dotações orçamentárias do Tribunal de
Contas;

II - R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais) provenientes de
excesso de arrecadação da receita de Recursos Diretamente
Arrecadados previsto para o corrente exercício.

Por entendê-la relevante e para melhor compreensão do conteúdo
do Projeto faço anexar a Exposição de Motivos elaborada pela
Secretária de Planejamento e Gestão.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus Nobres Pares o expediente em anexo.
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Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência Emenda ao

Projeto de Lei nº 2.897/2008 com o objetivo de autorizar a abertura de
crédito suplementar no valor de R$6.390.000,00 (seis milhões
trezentos e noventa mil reais) em favor do Tribunal de Contas do
Estado de Minas Gerais.

As ações Fiscalização Contábil, Financeira, Orçamentária,
Operacional e Patrimonial do programa Fiscalização da Execução dos
Recursos Públicos, Direção de Política Institucional do programa
Supervisão e Coordenação Superior e Direção Administrativa do
programa Apoio à Administração Pública serão suplementadas para
atender despesas com pagamento de pessoal e encargos sociais no
mês de dezembro/08, no valor de R$6.390.000,00 (seis milhões
trezentos e noventa mil reais) e serão utilizados recursos provenientes
de:

I - excesso de arrecadação da receita de Recursos Diretamente
Arrecadados previsto para o corrente exercício no valor de
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais);

II - anulação de dotações orçamentárias da ação Proventos de
Inativos e Pensionistas do programa Obrigações Especiais, no valor
de R$1.390.000,00 (um milhão trezentos e noventa mil reais), tendo
em vista adequação orçamentária das despesas de pessoal e
encargos sociais do Tribunal de Contas.

O Tribunal de Contas informa que a anulação das dotações
orçamentárias da referida ação não impacta a operacionalização das
mesmas. (não modifica as metas das ações)

Informo que o Projeto de Lei se faz necessário tendo em vista que a
Lei nº 17.333, de 10 de janeiro de 2008, não contém dispositivo que
autorize o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento
do Tribunal de Contas 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.
EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 2.897/2008
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A ementa do Projeto de Lei nº 2.897/2008 passa a ter a seguinte

redação:
“Autoriza a abertura de crédito suplementar de R$85.321.321,00 ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais e do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais.”.

O art. 1º do Projeto de Lei nº 2.897/2008 passa a ter a seguinte
redação:

“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, no valor de R$78.931.321,00
(setenta e oito milhões novecentos e trinta e um mil trezentos e vinte e
um reais), e do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais no
valor de R$6.390.000,00 (seis milhões trezentos e noventa mil reais),
para atender a:

I - despesas com pessoal e encargos sociais do Tribunal de Justiça,
no valor de R$57.745.321,00 (cinqüenta e sete milhões, setecentos e
quarenta e cinco mil, trezentos e vinte e um reais) e do Tribunal de
Contas no valor de R$6.390.000,00 (seis milhões trezentos e noventa
mil reais);

II - despesas com proventos de pensionistas e outras despesas
correntes do Tribunal de Justiça, no valor de R$19.386.000,00
(dezenove milhões trezentos e oitenta e seis mil reais); e

III - despesas com aquisição de equipamentos e material
permanente do Tribunal de Justiça, no valor de R$1.800.000,00 (um
milhão oitocentos mil reais).”.

Acrescentem-se os incisos IV e V ao art. 2º:
(...)
“IV - anulação de dotações orçamentárias do Tribunal de Contas, no

valor de R$1.390.000,00 (um milhão trezentos e noventa mil reais); e
V - excesso de arrecadação da receita de Recursos Diretamente

Arrecadados do Tribunal de Contas previsto para o corrente exercício,
no valor de R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais).”.”

(- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 205 do
Regimento Interno.)

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 310/2008*
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Belo Horizonte, 5 de dezembro de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia, projeto de lei que institui a Gratificação Complementar de
Produtividade - GCP -, a ser paga na carreira da Advocacia Pública do
Estado.

A GCP corresponderá à diferença entre um valor bruto mínimo e
aquele resultante do rateio mensal de honorários devido a cada
Procurador do Estado, no mês em que estes honorários rateados
forem inferiores àquele valor bruto mínimo.

A proposta busca a valorização da carreira, consolidando
entendimento acerca da natureza jurídica e gestão dos honorários de
sucumbência.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à
consideração dos seus Nobres Pares o presente Projeto de lei.

Aécio Neves, Governador do Estado.
PROJETO DE LEI Nº 2.939/2008

Institui a Gratificação Complementar de Produtividade - GCP -, na
carreira da Advocacia Pública do Estado.

Art. 1º - Fica instituída a Gratificação Complementar de
Produtividade - GCP -, a ser paga ao Procurador do Estado em efetivo
exercício que fizer jus, segundo critérios definidos pela Advocacia-
Geral do Estado - AGE -, ao recebimento de honorários de
sucumbência.

§ 1º - A GCP será concedida apenas no mês em que os
honorários rateados forem inferiores, em relação a cada Procurador
do Estado, ao valor bruto mínimo de R$5.000,00 (cinco mil reais).

§ 2º - O valor da GCP corresponderá à diferença entre o valor bruto
de R$5.000,00 (cinco mil reais) e aquele resultante do rateio mensal
de honorários devido a cada Procurador do Estado.

§ 3º - A GCP não se incorpora à remuneração para nenhum fim e
não é considerada para o cálculo de qualquer outra vantagem.

§ 4º - Quando os honorários devidos em função do rateio mensal,
por Procurador do Estado, forem superiores ao valor bruto de
R$5.000,00 (cinco mil reais), o valor excedente, até o limite que
corresponder aos pagamentos já realizados a título da GCP, a partir
de janeiro de 2009, permanecerá em conta bancária específica, nos
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termos do regulamento.

§ 5º - O valor excedente retido na forma do § 4º deverá ser utilizado
para pagamento de eventuais complementações futuras de honorários
nos meses em que o total arrecadado não conseguir atingir, em
função de novo rateio, a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais),
sem prejuízo do pagamento da GCP caso ainda se faça necessário.

§ 6º - Observados os termos dos §§ 4º e 5º, se o valor excedente
dos honorários não for suficiente para compensar, em parcela única,
os pagamentos já realizados a título de GCP, a retenção desse valor
será feita em parcelas sucessivas e mensais, quantas se fizerem
necessárias.

§ 7º - O Procurador do Estado que fizer jus ao recebimento de
honorário de sucumbência de forma proporcional terá direito à
gratificação GCP na mesma proporção “pro rata”.

Art. 2º - A AGE encaminhará à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão - SEPLAG -, até o 5º (quinto) dia útil de cada
mês, relatório contendo as seguintes informações:

I – o valor dos honorários advocatícios arrecadados pela AGE no
mês anterior e o valor do rateio individual de honorários advocatícios;
e

II – extrato da conta bancária referida no art. 1º, evidenciando o valor
retido na conta bancária específica.

Art. 3º - Ficam extintas no âmbito da AGE vinte funções gratificadas
de consultoria jurídica – FCJ – criadas pelo art. 4º da Lei Delegada nº
177, de 29 de janeiro de 2007.

Parágrafo único. As funções gratificadas extintas nos termos deste
artigo serão identificadas em decreto.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2009.”
- Publicado vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 311/2008*

Belo Horizonte, 9 de dezembro de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Nos termos da competência que me confere o inciso V do art. 90 da

Constituição do Estado, encaminho a Vossa Excelência, para exame e
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deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, emenda ao Projeto
de Lei nº 2.924/2008.

A emenda ora encaminhada visa explicitar que os acréscimos ao
vencimento básico previstos no Projeto de Lei supracitado não serão
deduzidos do valor da Vantagem Temporária Incorporável - VTI,
instituída pela Lei nº 15.787, de 27 de outubro de 2005.

Em caráter excepcional, o mecanismo de incorporação da VTI
previsto no art. 3º da Lei nº 15.787, de 2005, não será aplicado aos
servidores das carreiras mencionadas no Projeto de Lei nº
2.924/2008, honrando compromisso assumido pelo Governo durante
as negociações que deram origem à proposta de reajuste salarial
contida no referido projeto.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus Nobres Pares a inclusão de emenda ao projeto supracitado,
certo de que sua relevância e oportunidade serão devidamente
consideradas por esse Legislativo.

Aécio Neves, Governador do Estado.
EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 2.924/2008

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Projeto de Lei nº
2.924/2008:

"Art. ... - Os reajustes previstos nos arts. 1º e 2º não serão
deduzidos do valor da Vantagem Temporária Incorporável-VTI ,
instituída pela Lei nº 15.787, de 27 de outubro de 2005.”.”

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 2.924/2008. Publicada, fica a
mensagem em poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição
em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 312/2008*

Belo Horizonte, 9 de dezembro de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Nos termos da competência que me confere o inciso V do art. 90 da

Constituição do Estado, encaminho a Vossa Excelência, para exame e
deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, emenda ao Projeto
de Lei nº 2.925/2008.

A emenda ora encaminhada visa explicitar que os acréscimos ao
vencimento básico previstos no Projeto de Lei supracitado não serão
deduzidos do valor da Vantagem Temporária Incorporável - VTI,
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instituída pela Lei nº 15.787, de 27 de outubro de 2005.

Em caráter excepcional, o mecanismo de incorporação da VTI
previsto no art. 3º da Lei nº 15.787, de 2005, não será aplicado aos
servidores das carreiras mencionadas no Projeto de Lei nº
2.925/2008, honrando compromisso assumido pelo Governo durante
as negociações que deram origem à proposta de reajuste salarial
contida no referido projeto.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus Nobres Pares a inclusão de emenda ao projeto supracitado,
certo de que sua relevância e oportunidade serão devidamente
consideradas por esse Legislativo.

Aécio Neves, Governador do Estado.
EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 2.925/2008

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Projeto de Lei nº
2.925/2008:

"Art. ... O acréscimo ao vencimento básico decorrente da aplicação
das tabelas de que trata o art. 1º não será deduzido do valor da
Vantagem Temporária Incorporável - VTI, instituída pela Lei nº 15.787,
de 27 de outubro de 2005.”.”

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 2.925/2008. Publicada, fica a
mensagem em poder da Mesa, aguardando a inclusão em ordem do
dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 313/2008*

Belo Horizonte, 9 de dezembro de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Nos termos da competência que me confere o inciso V do art. 90 da

Constituição do Estado, encaminho a Vossa Excelência, para exame e
deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, emenda ao Projeto
de Lei nº 2.922/2008.

A emenda ora encaminhada visa explicitar que o acréscimo ao
vencimento básico previsto no Projeto de Lei supracitado não será
deduzido do valor da Vantagem Temporária Incorporável - VTI,
instituída pela Lei nº 15.787, de 27 de outubro de 2005.

Em caráter excepcional, o mecanismo de incorporação da VTI
previsto no art. 3º da Lei nº 15.787, de 2005, não será aplicado aos
servidores da carreira mencionada no Projeto de Lei nº 2.922/2008,
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honrando compromisso assumido pelo Governo durante as
negociações que deram origem à proposta de reajuste salarial contida
no referido projeto.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus Nobres Pares a inclusão de emenda ao projeto supracitado,
certo de que sua relevância e oportunidade serão devidamente
consideradas por esse Legislativo.

Aécio Neves, Governador do Estado.
EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 2.922/2008

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Projeto de Lei nº
2.922/2008:

"Art. ... O acréscimo ao vencimento básico decorrente da aplicação
das tabelas de que trata o art. 1º não será deduzido do valor da
Vantagem Temporária Incorporável - VTI , instituída pela Lei nº
15.787, de 27 de outubro de 2005.”.”

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 2.922/2008. Publicada, fica a
mensagem em poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição
em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

596/2008
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 596/2008, de auto ria das

entidades Movimento em Defesa das Águas de Barbacena e
Economia Popular Solidária, solicita a implantação de Centro de
Atenção Psicossocial Infantil – Caps-i –, no Município de Barbacena.
A Proposta de Ação Legislativa nº 634/2008, de autoria da Associação
dos Deficientes do Oeste de Minas, solicita a criação de ação nova
denominada “Atenção à Saúde dos Usuários de Álcool e Drogas”, que
tem por finalidade “garantir a prevenção do uso de álcool e drogas,
bem como garantir o tratamento para os usuários”. A última foi
anexada à primeira devido à similaridade de conteúdo.

As proposta foram apresentadas em audiências públicas realizadas
pela Comissão de Participação Popular, em Barbacena, no dia
30/10/2008, e em Belo Horizonte, nos dias 5, 6 e 7/11/2008, com a
finalidade de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de
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Lei nº 2.785/2008, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de
Ação Governamental – PPAG – para o período 2008-2011.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008, vêm as
propostas a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
As propostas em análise têm como objetivo assegurar a realização

de ações de saúde voltadas para crianças e adolescentes com
transtorno mental, deficiência mental, autismo e outros sofrimentos
psíquicos, por meio de implantação de Caps-i. A proposta anexada
pretende garantir a assistência à saúde dos usuários de álcool e
outras drogas.

Diversos diplomas legais regulamentam a atenção em saúde mental,
entre os quais destacamos: a Lei Federal nº 10.216, de 6/4/2001, que
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de
transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde
mental; a Lei nº 11.802, de 18/1/95, que dispõe sobre a promoção da
saúde e da reintegração social do portador de sofrimento mental,
determina a implantação de ações e serviços de saúde mental
substitutivos aos hospitais psiquiátricos e a extinção progressiva
destes, regulamenta as internações, especialmente a involuntária, e
dá outras providências; e a Portaria GM nº 336, de 19/2/2002, que
acrescenta novos parâmetros para a área ambulatorial, ampliando a
abrangência dos serviços substitutivos de atenção diária,
estabelecendo portes diferenciados a partir de critérios populacionais
e direcionando novos serviços específicos.

A Portaria GM nº 336, do Ministério da Saúde, de 19/2/2002,
determina que os Centros de Atenção Psicossocial – Caps – devem
realizar prioritariamente o atendimento de pacientes com transtornos
mentais severos e persistentes em sua área territorial, em regime de
tratamento intensivo, semi-intensivo e não intensivo. Além dos Caps I,
II e III, existe também o Caps-i, especializado no atendimento de
crianças e adolescentes. Essa instituição é referência para uma
população de 200 mil habitantes e funciona das 8 às 18 ou 21 horas,
atendendo a 15 crianças-adolescentes por turno e, no máximo, 25
pacientes por dia. A portaria prevê, também, a implantação de Caps-
ad, especializado no atendimento aos pacientes com transtornos
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decorrentes de uso e dependência de substâncias psicoativas, na
proporção de 1/70.000 habitantes.

A rede de atenção substitutiva em saúde mental vem se
consolidando e aprimorando o atendimento às demandas dos
usuários portadores de transtornos mentais e de suas famílias. Em
nosso Estado, um número crescente de centros de atenção
psicossocial, centros de convivência, residências terapêuticas e outros
meios de atenção alternativos à hospitalização vêm sendo colocados
à disposição da população em diversas regiões. Entretanto, parece
haver um vazio assistencial no que se refere às ações voltadas para
as crianças, adolescentes e para os usuários de álcool e drogas.
Segundo informação veiculada pela Rede Mundial de Computadores
(www.inverso.org.br), atualmente há cinco Caps-i e cinco Caps-ad em
funcionamento no Estado. Embora o aumento do número desses
centros dependa também da iniciativa dos Municípios, o Estado pode
colaborar para a ampliação e a melhoria da rede de saúde mental,
especialmente no que se refere à essa clientela.

Por isso consideramos fundamental a inclusão de ação específica
no PPAG com o objetivo de incentivar os Municípios a implementarem
Caps voltados para a atenção a crianças e jovens, bem como para os
usuários de álcool e outras drogas. Para isso, sugerimos que a
compensação de recursos orçamentários seja feita na Ação 4391 –
Promoção e Execução de Ações de Saúde –, para a qual o governo
prevê R$62.232.792,00 em recursos anuais, no período de 2009 a
2011.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 596/2008 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs
2.785 e 2.786/2008.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Fábio Avelar, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
631/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 631/2008, de autoria do Conselho
de Segurança Alimentar e Nutricional - Consea -, objetiva criar ação
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nova para diagnosticar a gestão do Sistema de Vigilância Alimentar e
Nutricional - Sisvan - em Minas Gerais.

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 criar ação nova com o objetivo de

realizar pesquisa para diagnosticar as condições atuais de
funcionamento e as dificuldades encontradas na operacionalização do
Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan - em Minas
Gerais.

O Sisvan é um sistema nacional de informação para a vigilância do
estado nutricional e da situação alimentar da população brasileira.
Segundo informações do Ministério da Saúde, a consolidação do
sistema é feita com o apoio de Centros Colaboradores em
Alimentação e Nutrição e das Áreas Técnicas em Alimentação e
Nutrição existentes na quase totalidade dos Estados e em centenas
de Municípios brasileiros.

Consideramos que o Sisvan é fundamental como suporte para o
ajuste de programas e para a análise sistemática de informações
concernentes à situação alimentar e nutricional do País. Entretanto,
diversas entidades e instituições que trabalham com alimentação e
nutrição apresentam relatos de que o banco de dados do Sisvan não é
alimentado com regularidade devido à falta de equipamentos nos
Municípios e à falta de profissionais treinados para fazê-lo. Na
tramitação do PPAG nesta Casa, em 2007, foi apresentada emenda
popular criando nova ação no Programa Especial 708 - Gestão do
SUS -, a fim de que o Sisvan pudesse cumprir sua função em nosso
Estado, para a qual foram remanejados recursos da Ação 2094 -
Tecnologia da Informação em Saúde -, dentro do mesmo programa.
Na revisão do PPAG para o exercício de 2009, a referida ação foi
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excluída com a justificativa de já estar incluída na Ação 4391 -
Promoção e Execução das Ações de Saúde -, cuja finalidade é
promover, prevenir e recuperar a saúde da população, por meio de
atividades desenvolvidas na atenção primária à saúde e nas atenções
de média e alta complexidades.

Tendo-se em vista a importância do bom funcionamento do Sisvan
para garantir o acompanhamento da situação alimentar e nutricional
da população em nosso Estado, consideramos necessário incluir
novamente no PPAG ação com este objetivo, acrescentando em sua
finalidade a realização do diagnóstico citado na proposta em análise.

Conclusão
Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 631/2008 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs
2.785 e 2.786/2008.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - Fábio Avelar - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
632/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n° 632/2008, de auto ria do
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião do Médio
Jequitinhonha – Cismeje –, solicita a criação de ação nova, com o
nome “Casa de Apoio à Gestante” e com a finalidade de hospedar a
gestante de alto risco e o recém-nascido que estão fora do domicílio,
para garantir o acesso ao atendimento.

A proposta foi apresentada em audiência pública realizada 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 art. 102, XVI,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em epígrafe tem como escopo garantir o apoio à
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gestante de alto risco e ao recém-nascido que necessitem tratamento
fora de seu domicílio.

Quando a gestante apresenta qualquer doença ou condição
sociobiológica que prejudique a boa evolução da gravidez,
caracteriza-se uma gestação de alto risco, tanto para a mãe como
para o bebê. O Sistema Único de Saúde – SUS – tem protocolos
específicos para o acompanhamento da gravidez de alto risco, em
todas as suas etapas. Da mesma forma, a atenção terciária ao recém-
nascido com risco de morte está prevista pelo SUS e cabe aos
gestores sua implantação e disponibilização.

A casa de apoio é parte do sistema de referência hospitalar para
essa paciente, quando se faz necessária sua permanência fora do
domicílio, assegurando sua própria assistência ou a de seu filho, nos
casos em que este necessita, por exemplo, permanecer em Unidade
de Tratamento Intensivo – UTI – neonatal, por tempo mais
prolongado. Enfim, a casa de apoio humaniza o atendimento,
permitindo atenção à saúde de forma pronta e resolutiva, garantida a
comodidade necessária para a paciente e para o recém-nascido.

No entanto, de acordo com informações repassadas por técnicos do
Poder Executivo, não há necessidade de criação de ação nova para
esse fim, visto que a Ação 4202 –Implantação e Manutenção da Rede
Viva Vida – já prevê a implantação de casas de apoio, além de
maternidades de referência e centros de atendimento para gestantes
com risco.

Tendo em vista a importância das casas de apoio à gestante de alto
risco, contudo, entendemos que é importante explicitar que esses
equipamentos devem ser implementados na Rede Viva Vida, o que
faremos por meio de alteração da finalidade da Ação 4202.

Conclusão
Diante do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa n° 632/2008, na forma de emenda ao Proj eto de Lei n°
2.785/2008.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - Fábio Avelar - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
656/2008

Comissão de Participação Popular



633
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 656/2008, de autoria da Comissão
da Produção Orgânica em Minas Gerais, sugere a criação de ação
nova no Programa 050 - Certifica Minas - com o nome “Incentivo à
adoção do modo de produção orgânico na cadeia produtiva do café” e
finalidade “Incentivar a adoção e divulgar tecnologia de produção
orgânica de café como forma de estimular a inserção do cafeicultor
nesse segmento de mercado”.

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas por
esta Comissão no dia 23/10/2008 em Itaobim e 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
O café, principal produto agrícola exportado pelo Estado, é tratado

como “commodty” no comércio externo. Alguns poucos tipos de alta
qualidade são vendidos com preços diferenciados: são os cafés
convencionais com certificação de origem e os cafés orgânicos,
também certificados.

Minas, em especial o Sul de Minas, se destaca na produção e
exportação de cafés orgânicos e a cada dia cresce a produção e a
demanda por esse tipo, que alcança preços muito superiores ao café
convencional. Entretanto, a quantidade de café orgânico produzido
ainda é pouco significativa no universo da produção mineira.

A proposta em tela é pertinente por pretender que o Estado aja
como indutor da adoção do modo de produção orgânica pelos
produtores mineiros.

Há necessidade de incluir o tema cafeicultura orgânica na agenda
pública estadual. Acolhemos, portanto, a proposta de ação nova para
o estabelecimento de um projeto piloto de divulgação e incentivo à
adoção de tecnologia de produção orgânica de café como forma de
estimular a inserção do cafeicultor nesse segmento de mercado.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 656/2008 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs
2.785 e 2.786/2008.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Fábio Avelar, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
690/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 690/2008, da Associação Mineira
de Defesa do Ambiente - Amda -, sugere a ampliação das metas física
e financeira da Ação 1059 - Efetivação do Uso Público de Unidades
de Conservação –, do Programa 010 - Conservação do cerrado e
Recuperação da Mata Atlântica.

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
O Programa 010 - Conservação do Cerrado e Recuperação da Mata

Atlântica - tem por objetivo promover a conservação do Cerrado e a
recuperação da Mata Atlântica em Minas Gerais. Para a consecução
desse objetivo, o programa prevê várias ações, entre as quais se
destaca a de nº 1059 - Efetivação do Uso Público de Unidades de
Conservação -, com a finalidade de estruturar unidades de
conservação para o uso público, buscando integração entre as
comunidades do entorno, instituições de ensino e pesquisa e
ecoturismo.

Trata-se de uma ação de relevante interesse social, uma vez que
tem o objetivo de dar as condições necessárias para que as unidades
de conservação, sobretudo os parques, sejam efetivamente
implantadas em benefício da natureza e da sociedade. Muitas
unidades de conservação estão criadas apenas no papel. Algumas
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não dispõem nem mesmo de plano diretor e de infra-estrutura básica
para o seu funcionamento. Daí a importância e pertinência da
proposta apresentada pela Associação Mineira de Defesa do
Ambiente - Amda -, que acolhemos neste parecer, de aumento das
metas física e financeira dessa ação, nos limites das disponibilidades
orçamentárias existentes, oportunidade em que aproveitamos para
substituir a regionalização central para estadual, tendo emvista que o
problema da falta de infra-estrutura ocorre em todas as regiões do
Estado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 690/2008 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs
2.785 e 2.786/2008.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
695/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 695/2008, da Coonat -
Cooperativa Multiprofissional, sugere a alteração da regionalização da
Ação 4653 - Atração de Investimentos para a Cadeia de Bioenergia -,
do Programa 040 - Promoção e Atração de Investimentos Estratégicos
e Desenvolvimento das Cadeias Produtivas das Empresas-Âncoras,
com a inclusão da Região do Alto Paranaíba com meta financeira de
R$20.000,00 e meta física de R$11.000.000,00 atraídos.

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
Representantes da Cooperativa Multiprofissional, da Região do Alto

Paranaíba, apresentaram em audiência desta Comissão projeto de
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instalação de planta industrial de biocombustíveis, já em adiantado
processo de detalhamento e captação de recursos, inclusive
internacionais. A proposta em tela pretende envolver o Estado na
viabilização do empreendimento, que trará ganhos à economia da
região, como parceiro ou agente ativo de atração dos investimentos
necessários à complementação do capital, de aproximadamente
R$3.000.000,00.

Pela pertinência da matéria e pelo grande potencial de realização do
projeto, acolhemos a proposta na forma de emenda.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 695/2008 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
714/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 714/2008, de autoria do Conselho
Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional - Consea -, sugere a
inclusão da Região do Rio Doce, com redistribuição de metas física e
financeira, na Ação 4050 - Planejamento e Execução do Sistema de
Telefonia Rural -, do Programa 135 - Telefonia Rural, com vistas a
garantir recursos para beneficiar 14 distritos rurais de Governador
Valadares.

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 20/11/2008, vem a proposta
em análise a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Entendemos a proposta como pertinente, uma vez que a telefonia

rural é recurso básico para o atendimento da população residente fora



637
da sede municipal. Neste caso, a oferta do serviço em distritos não
atendidos pela rede convencional de telefonia se apresenta como
demanda necessária ao desenvolvimento das atividades econômicas
locais.

Aproveitamos a oportunidade para incluir também 1 distrito da região
do Jequitinhonha/Mucuri.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 714/2008, na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs
2.785 e 2.786/2008.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Fábio Avelar.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
724/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 724, da Comissão da Produção
Orgânica em Minas Gerais, sugere a criação de uma ação nova no
Programa 028 - Minas Sem Fome -, com o nome “Qualificação de
Agricultores Familiares para a Produção Agroecológica/Orgânica” e
com a finalidade de “incrementar a renda da agricultura familiar, por
meio da produção agroecológica orgânica e sua comercialização”.

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
O modo de produção orgânica já é adotado por número significativo

de produtores rurais, compõe um segmento de valor agregado
elevado quando comparado à agricultura convencional e dispõe ainda
de grande potencial de mercado. O governo federal vem adotando
sucessivas medidas de estruturação e normatização para o segmento
da agricultura orgânica por meio do Ministério da Agricultura, Pecuária



638
e Abastecimento. Cabe agora ao Estado o reconhecimento da
importância econômica e ambiental desse modo de produção e incluí-
lo no PPAG.

A agricultura familiar é extremamente adequada para a adoção da
produção agroecológica por suas características: cultivo em pequenas
áreas, atenção e trabalho pessoal do produtor, utilização de mão-de-
obra comprometida com o sucesso do empreendimento rural, entre
outras.

Quanto à comercialização dos produtos, estão disseminadas, em
especial nas regiões com predomínio da agricultura familiar, as redes
de economia solidária. Essas redes fazem chegar ao consumidor final
produtos agrícolas com baixa ou nenhuma intermediação, o que eleva
a renda do produtor.

É necessário incluir o tema agricultura agroecológica e orgânica na
agenda pública estadual de forma a promover a maior transferência
de renda possível para o produtor. Por esse motivo, acolhemos a
proposta de ação nova para o estabelecimento de um núcleo-piloto de
qualificação e estímulo a agricultores familiares para a produção
orgânica.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 724/2008, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Fábio Avelar.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
742/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 742/2008, do Conselho de
Segurança Pública - Consep - de Ituiutaba, sugere alteração na Ação
1081 - Construção de Novas Unidades do Sistema Prisional - Setop -,
com vistas a assegurar recursos para a construção de diversas
unidades prisionais. Durante a tramitação, foram anexadas à
proposição em análise as Propostas de Ação Legislativa nºs 743 e
744/2008, do Consea e da Prefeitura de Capinópolis,
respectivamente.
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As propostas foram apresentadas nas audiências públicas

realizadas nos dias 5 a 7/11/2008, em Belo Horizonte, e no dia
28/10/2008, em Ituiutaba, 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, exercício de 2009, conforme estabelece o art. 7º da Lei nº
17.347, de 16/1/2008.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008, vêm agora as
propostas a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Proposta de Ação Legislativa nº 742/2008, do Conselho de

Segurança Pública - Consep - de Ituiutaba, sugere alteração na Ação
1081 - Construção de Novas Unidades do Sistema Prisional - Setop -,
com vistas a assegurar recursos para a construção de unidades
prisionais nos Municípios de Ituiutaba e Frutal. Por guardarem
semelhança, foram anexadas à proposição em análise as Propostas
de Ação Legislativa nºs 743 e 744/2008.

Um dos graves problemas do sistema penal brasileiro é a
superlotação nas unidades prisionais. Dados fornecidos pelo Estado,
por meio do Sistema Integrado de Informações Penitenciárias -
Infopem -, referentes a junho de 2008, revelam que Minas Gerais
dispõe de 25.444 vagas para uma população carcerária de 37.312
pessoas.

Ressalte-se que, nos últimos anos, o governo tem envidado esforços
para criar vagas para acomodar a população carcerária. Mas a
disparidade entre o número de presos e a capacidade física instalada
ainda é grande. Há a previsão de criação de 988 vagas em 2008 e
1.270 em cada um dos exercícios, até 2011. É imprescindível o
investimento nessa área, pois a superlotação nas unidades exacerba
a violência entre os presos, provocando mobilização permanente para
fugas e rebeliões.

A proposta em análise sugere a construção de unidades prisionais
nas regiões do Triângulo e do Rio Doce. Importa salientar que,
segundo informações obtidas junto à administração estadual, a região
do Rio Doce deverá ser atendida em 2010, com a criação de 594
vagas. No Triângulo, em 2010, há previsão de construção de um
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anexo no presídio de Patrocínio e, em Frutal, a criação de 200 vagas
com a instalação de uma unidade da Apac.

Dessa forma, somos pelo acolhimento da proposta em análise na
forma de requerimento e de emenda ao projeto de lei de revisão do
PPAG 2008-2011, exercício de 2009.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 742/2008 na forma de requerimento e de emenda ao
Projeto de Lei nº 2.785/2008.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
753/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 753/2008, do Conselho de
Segurança Pública - Consep - de Ituiutaba, sugere alteração na Ação
1187 - Implantação de Unidades Prediais Integradas - Seds -, para
inclusão da região do Triângulo, com vistas a assegurar recursos para
a construção de unidade predial integrada dos órgãos de defesa social
nos Municípios de Frutal e Ituiutaba. No decorrer da tramitação, foi
anexada à proposição em análise a Proposta de Ação Legislativa nº
1.010/2008, da Polícia Militar de Minas Gerais.

As propostas foram apresentadas, respectivamente, nas audiências
públicas realizadas nos dias 5 a 7/11/2008, em Belo Horizonte, e no
dia 13/11/2008, 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, exercício de 2009, conforme estabelece o art. 7º
da Lei nº 17.347, de 16/1/2008.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 20 e 21/11/2008, vêm agora
as propostas a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Proposta de Ação Legislativa nº 753/2008, do Conselho de

Segurança Pública - Consep - de Ituiutaba, sugere alteração na Ação
1187 - Implantação de Unidades Prediais Integradas - Seds -, para
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inclusão da região do Triângulo, com vistas a assegurar recursos para
a construção de unidade predial integrada dos órgãos de defesa social
nos Municípios de Frutal e Ituiutaba. Durante a tramitação, foi
anexada à proposição em análise a Proposta de Ação Legislativa nº
1.010/2008, da Polícia Militar de Minas Gerais.

O governo de Minas tem envidado esforços para a integração das
Polícias Militar e Civil. O objetivo dessa união é intensificar a atuação
conjunta para o combate à violência e para a redução dos índices de
criminalidade, proporcionando melhor atendimento ao público e mais
agilidade nas ocorrências, otimizando o trabalho.

A implantação de uma Região Integrada de Segurança Pública -
Risp - em áreas estratégicas do Estado constitui um avanço na
consolidação da política de integração das ações de segurança
pública, com a integração operacional das forças policiais e o
treinamento em conjunto, compartilhando informações e
estabelecendo estratégias e ações operacionais conjuntas. Além
disso, ressalte-se que reunir essas duas forças policiais no mesmo
espaço físico reduzirá gastos do Estado.

As propostas em análise sugerem a construção dessas unidades
nas regiões do Triângulo e do Norte do Estado. Segundo informações,
encontra-se em construção um prédio da Risp em Montes Claros.
Além disso, já existem duas Áreas Integradas de Defesa Social -
Aisps. Em Frutal e Ituiutaba, pretende-se que uma corporação
recepcione a outra.

Dessa forma, somos pelo acolhimento da proposta em análise, bem
como da proposta anexada, na forma de requerimento e de emenda
ao projeto de lei de revisão do PPAG 2008-2011, exercício de 2009.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 753/2008 na forma de requerimento e de emendas aos
Projetos de Lei nºs 2.785 e 2.786/2008.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
767/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório
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A Proposta de Ação Legislativa nº 767/2008, de autoria da Prefeitura

Municipal de Coromandel, sugere a ampliação da meta financeira para
R$ 4.000.000,00 e da meta física para 1 projeto na região do Alto
Paranaíba, em 2009, na Ação 1353 - pavimentação e restauração de
rodovias no Triângulo e Alto Paranaíba -, do Programa 056 -
potencialização da infra-estrutura logística da fronteira agroindustrial -.

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 20/11/2008, 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 de Ação Legislativa nº 767/2008 sugere a ampliação da

meta financeira para R$ 4.000.000,00 e da meta física para 1 projeto
na região do Alto Paranaíba, em 2009, na Ação 1353 - pavimentação
e restauração de rodovias no Triângulo e Alto Paranaíba -, do
Programa 056 - potencialização da infra-estrutura logística da fronteira
agroindustrial -.

Concordamos com a preocupação dos proponentes, tendo em vista
a importância econômica da região do Triângulo Mineiro na geração
de emprego e renda no Estado.

Dessa forma apresentamos emendas, com vistas à realização de
obras de infra-estrutura viária na referida região, acrescendo recursos
na ação e no programa mencionados a seguir:

Programa: 056 - potencialização da infra-estrutura logística da
fronteira agroindustrial -, Ação - 1353 - pavimentação e restauração de
rodovias no Triângulo e Alto Paranaíba.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 767/2008 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs
2.785 e 2.786/2008.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
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775/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 775/2008, de autoria da Prefeitura
Municipal de Itapagipe, sugere a construção de viaduto na MG-255,
no cruzamento com a BR-153. Em razão da similaridade de objetivos,
foram anexadas à proposição em análise as Propostas de Ação
Legislativa nºs 776, 778, 780, 783, 784, 786, 787, 788, 790, 791, 792,
795, da Amoclat II - Associação dos Moradores do Conjunto Lagoa
Azul II - Ituiutaba, da Prefeitura Municipal de Cachoeira Dourada, da
Câmara Municipal de Monte Alegre, da Prefeitura Municipal de
Ituiutaba, da Câmara Municipal de Tupaciguara, da Prefeitura
Municipal de Ituiutaba, da Prefeitura Municipal de Frutal, da Câmara
Municipal de Capinópolis, da Prefeitura Municipal de Itapagipe, da
Câmara Municipal de Tupaciguara, da Câmara Municipal de
Tupaciguara, da Câmara Municipal de Tupaciguara, da Câmara
Municipal de Capinópolis, respectivamente, e 789, 796 e 797/2008, da
Prefeitura Municipal de Itapagipe.

As propostas foram apresentadas na audiência pública realizada por
esta Comissão no dia 28/10/2008, em Ituiutaba, 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
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 775/2008 sugere a construção de

viaduto na MG-255, no cruzamento com a BR-153.
Concordamos com a preocupação dos proponentes, tendo em vista

a importância econômica da região do Triângulo Mineiro na geração
de emprego e renda no Estado.

Dessa forma apresentamos emendas, com vistas à realização de
obras de infra-estrutura viária na referida região, alterando as
seguintes ações dos programas a seguir mencionados:

Programa nº 216 - Pavimentação de Rodovias - Ação 4076 -
Implantação, pavimentação e recuperação de acessos municipais e
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vias urbanas, que tem como finalidade interligar os Municípios
mineiros, melhorando seus acessos viários e logradouros públicos
municipais;

Programa nº 132 - O Estado para os cidadãos - Ação 1107 - Apoio
aos Municípios em obras de infra-estrutura, que tem como finalidade
apoiar os Municípios em obras de infra-estrutura para o
desenvolvimento e crescimento sustentável, mesmo em regiões com
altos índices de vulnerabilidade social e com extensas áreas rurais.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 775/2008 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs
2.785 e 2.786/2008 e de requerimentos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
777/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 777/2008, de autoria da Prefeitura
Municipal de Capinópolis, sugere a 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.

Em razão da similaridade de objetivos, foram anexadas à proposição
em análise as Propostas de Ação Legislativa nºs 793 e 794/2008, da
Câmara Municipal de Tupaciguara.

As propostas foram apresentadas na audiência pública realizada por
esta Comissão no dia 28/10/2008, em Ituiutaba, 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
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 777/2008 sugere a construção de

ponte sobre o rio Paranaíba, em Cachoeira Dourada (final da MGT
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154), com o objetivo de interligar o Triângulo Mineiro ao sudoeste de
Goiás, propiciando aos municípios envolvidos mais desenvolvimento.

Concordamos com a preocupação dos proponentes, tendo em vista
a importância econômica da região do Triângulo na geração de renda
do Estado.

Propomos, portanto, emenda ao Programa 216 - Programa de
pavimentação de rodovias - na Ação 4543 - implantação de obras de
arte especiais (pontes e viadutos) - que tem como finalidade implantar
pontes e viadutos para garantir o transporte de bens e pessoas com
segurança, conforto e economia - inserindo a região do Triângulo na
regionalização, com meta física e financeira para 2009.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 777/2008, na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs
2.785 e 2.786/2008 e de requerimento.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Fábio Avelar, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
863/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 863/2008, do Sind-UTE, sugere a
alteração da finalidade da Ação 4052 - Merenda no Ensino Médio
Noturno - para incluir os alunos do ensino médio diurno como
beneficiários. Em razão de apresentarem objetivos semelhantes,
foram anexadas as Propostas de Ação Legislativa nºs 895, do Cemea-
MG, e 896, da Pastoral da Criança de Barroso-MG, do Sindicato dos
Trabalhadores e Empregados Rurais de Barbacena e da Coordenação
Executiva de Economia Popular Solidária.

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 a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do
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disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
As três propostas em análise pleiteiam, em síntese, a ampliação das

metas físicas e financeiras da Ação 4052 - Merenda no Ensino Médio
Noturno, vinculada ao Programa 037 - Promédio, de forma a alcançar
um número mais expressivo de beneficiários.

É oportuno salientar, primeiramente, que tramita no Senado Federal
o Projeto de Lei nº 3.917/2008, que estende o Programa Nacional de
Alimentação Escolar - PNAE - para o ensino médio. Se aprovado, a
alimentação escolar será universalizada na educação básica. O
Estado de Minas Gerais se antecipou à nova regulamentação do
PNAE, ao destinar recursos para esse fim, ação que teve origem nas
propostas populares apresentadas ao PPAG 2004-2007.

Desde a sua implementação, as metas de oferta de merenda para
os alunos de ensino médio avançou significativamente. No PPAG
2008-2011, estava previsto o atendimento de 205 mil alunos em 2009.
No projeto de revisão do plano, o número de alunos beneficiados
subiu para 250 mil. No entanto, o ritmo de crescimento previsto no
PPAG não se mantém na sua revisão, ficando estacionadas as metas
físicas para 2010 e 2011.

Assim, consideramos legítima a preocupação das entidades
proponentes e entendemos ser razoável atender às propostas por
meio de alteração da Ação 4052, elevando suas metas físicas e
financeiras nos exercícios de 2010 e 2011, acrescendo 50 mil alunos
a cada ano, em relação ao previsto no projeto de revisão.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 863/2008 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
878/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 878/2008, do Centro de
Referência da Juventude e de outras 20 entidades, pretende aumentar
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a meta financeira da Ação 4100 – Minas pela Juventude -
Municipalização das Ações das Políticas de Juventude –, do
Programa 154 – Minas Jovem Protagonista.

A proposta foi apresentada nas audiências públicas realizadas por
esta Comissão nos dias 5, 6 e 7 de novembro de 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 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 aumentar de R$56.600,00 para

R$306.600,00 os recursos destinados no ano de 2009 para a Ação
4100 – Minas pela Juventude - Municipalização das Ações das
Políticas de Juventude. –, do Programa 154 – Minas Jovem
Protagonista.

Trata-se de ação incluída no PPAG para o execução a partir de
2009 e que tem por finalidade apoiar atividades, em parceira com os
Municípios, de ampliar as atividades em prol da juventude e propiciar
a criação e a estruturação dos Conselhos Municipais da Juventude.

Parece-nos plausível que uma ação desse porte, ainda que restrita,
inicialmente, à 70 Municípios, seja dotada de recursos que
possibilitem a estruturação real e definitiva que dispõe sua finalidade.

Por essa razão, somos favoráveis à proposta de ação legislativa em
comento, na forma da emenda que apresentamos.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 878/2008 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs
2.785 e 2.786/2008.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - Fábio Avelar - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
899/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 899/2008, da Pontifícia



648
Universidade Católica - Puc Minas - Parlamento Jovem, sugere incluir,
no Programa 037 - Promédio -, a ação nova “Intermediação para o
Mercado de Trabalho” com a finalidade de “implantar agência de
estágio e de emprego para jovens, com encaminhamento ao mercado
de trabalho”.

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 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 comento objetiva criar ação no Programa 037 -

Promédio -, com o intuito de facilitar o encaminhamento de jovens ao
mercado de trabalho.

A mencionada proposta é viável e, com fulcro no que é solicitado,
acreditamos que a melhor forma de atendê-la é alterando a finalidade
da Ação 4024 - Intermediação de Mão-de-Obra - do Programa
Associado 117 - Política Pública de Trabalho, Emprego e Renda -, de
forma a atender aos concluintes dos cursos profissionalizantes do
ensino médio da rede pública.

Dessa forma, somos favoráveis à proposição em análise.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação
Legislativa nº 899/2008 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Fábio Avelar.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
902/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 902/2008, do Conselho Estadual
de Assistência Social - Ceas -, sugere a alteração do objetivo do
Programa 023 - Implantação do Suas - para: “Garantir mecanismos
para que o Estado e os Municípios promovam o acesso da população
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em situação de risco e vulnerabilidade ao sistema de proteção social.”

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 Proposta de Ação Legislativa nº 902/2008 sugere a alteração do

objetivo do Programa 023 - Implantação do Suas -, com a inclusão da
Palavra “Estado”. Dessa forma, o objetivo passará a ser: “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.”.

Entendemos que a intenção do proponente foi a de garantir a
responsabilização também do governo do Estado na promoção do
acesso a serviços socioassistenciais para a totalidade da população,
com o que concordamos.

A Norma Operacional Básica, que regulamenta o Sistema Único de
Assistência Social − NOB-Suas − propõe que a Política Nacional de
Assistência Social seja executada de forma federativa, por meio da
cooperação efetiva entre União, Estados, Municípios e Distrito
Federal. Em face das diferenças observadas na capacidade de
financiamento e de gestão entre os entes federados, além das
profundas desigualdades de base regional, e em razão da
complexidade do desenvolvimento urbano, faz-se necessário
implementar uma articulação entre os diversos níveis de governo que
promova a cooperação e a subsidiaridade. Para tanto, a NOB-Suas
prevê competências e atribuições distintas para os níveis local,
regional e central.

As ações de proteção social básica são de responsabilidade de
todos os Municípios. Já as ações de proteção social especial devem
ser referenciadas pelos Municípios classificados como de médio e
grande porte e como metrópoles, bem como pela esfera estadual, por
prestação direta como referência regional ou pelo assessoramento
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técnico e financeiro na constituição de consórcios intermunicipais.

Acolhemos, então, a proposta, com a apresentação de emenda ao
projeto de lei de revisão do PPAG 2008-2011, exercício 2009,
alterando a redação do objetivo do Programa 023 − Implantação do
Suas.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 902/2008 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - Fábio Avelar - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
903/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 903/2008, do Conselho Estadual
de Assistência Social - Ceas MG -, sugere a 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. Em razão
da similaridade de objetivo, foi anexada à proposição em análise a
Proposta de Ação Legislativa nº 904/2008, da Entidade Lar para
Idosas Irmã Tereza.

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 Proposta de Ação Legislativa nº 903/2008 sugere a ampliação da
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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.

Já a Proposta de Ação Legislativa nº 904/2008, anexada a esta
proposição, solicita a alteração de finalidade da Ação 1156 -
Qualificação de recursos humanos para a gestão e controle do Suas -,
integrante do Programa 023 - Implantação do SUAS -, com vistas a
assegurar a qualificação de todos os operadores da política
socioassistencial no Estado, incluindo, além dos servidores, dos
Conselheiros e dos trabalhadores da rede conveniada.

De acordo com a Norma Operacional Básica do Sistema Único de
Assistência Social - NOB-Suas -, publicada em julho de 2005, dentre
as atribuições dos Estados na gestão da Assistência Social, está a
responsabilidade de coordenar, gerenciar, executar e co-financiar
programas de capacitação de gestores, profissionais, Conselheiros e
prestadores de serviços. Essa mesma norma reconhece a relevância
das conferências de assistência social, em todos os níveis de
governo, como espaço de formulação, monitoramento e avaliação da
implementação da política socioassistencial, e atribui
responsabilidades aos entes federados para sua realização.

Por essas razões, acolhemos a proposta, com a apresentação de
emenda ao projeto de lei de revisão do PPAG 2008-2011, exercício
2009, alterando a finalidade da Ação 1156, com vistas a assegurar a
formação continuada e qualificada de todos os participantes da rede
socioassistencial - Conselheiros, gestores, servidores públicos,
entidades e trabalhadores da rede conveniada -, além de ampliar a
meta financeira para 2009, com vistas a assegurar recursos para a
realização das conferências regionais e estaduais de assistência
social.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 903/2008 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs
2.785 e 2.786/2008.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
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André Quintão, Presidente e relator - Fábio Avelar - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
907/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 907/2008, do Ministério Público -
Promotoria da Infância e Juventude da Capital, e da Frente de Defesa
dos Direitos da Criança e do Adolescente e outras entidades, sugere a
ampliação das metas física e financeira da Ação 1389 - Proteção de
Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAM -, do
Programa 023 - Implantação do Suas -, 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 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.

Fundamentação
A Proposta de Ação Legislativa nº 907/2008 sugere a ampliação das

metas física e financeira da Ação 1389 - Proteção de Crianças e
Adolescentes Ameaçados de Morte - PPCAM -, do Programa 023 -
Implantação do Suas - 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.

Concordamos com a transferência de gestão do PPACAM para a
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, o que explicita e,
com isso, consolida sua dimensão protetiva, mas não podemos
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concordar com a redução de sua meta física.

Essa ação operacionaliza o disposto na Lei nº 15.473, de 28/1/2005,
que autoriza a criação do Programa de Proteção a Crianças e
Adolescentes Ameaçados de Morte no Estado e dá outras
providências, a fim de proteger crianças, adolescentes e pessoas
egressas do cumprimento de medida socioeducativa, com idade entre
18 e 21 anos, ameaçadas de morte ou em risco de serem vítimas de
homicídio, em virtude de envolvimento, vitimação ou testemunho em
algum ato delituoso.

Os dados sobre a evolução dos homicídios entre jovens de 14 a 25
anos de idade, no País, são extremamente preocupantes, e os
avanços da violência homicida nas últimas décadas são explicados
pelo aumento dos homicídios contra a juventude. Enquanto a taxa de
homicídios entre os jovens passou de 30 em 100 mil em 1980, para
54,5 em 100 mil em 2002, a mesma taxa para o restante da população
permaneceu praticamente estável: de 21,3 para 21,7 em 100 mil
mortes, no mesmo período. A conclusão é óbvia: podemos afirmar
que há uma sobrevitimização juvenil, no que diz respeito a mortes por
homicídio. Se desagregarmos a população em dois setores, o jovem
(de 15 a 24 anos) e o não-jovem (menos de 15 e mais de 24 anos),
verificaremos que, desde 1980, os avanços da violência homicida no
Brasil tiveram como eixo a vitimização de jovens.

Essa situação se agrava quando crianças e adolescentes se
envolvem em algum ato infracional ou quando são vítimas ou
testemunhas de alguma ação delituosa. São muitos os casos em que,
por omissão do próprio Estado, crianças e adolescentes ameaçados
de morte acabam por engrossar as estatísticas das execuções
sumárias, praticadas por grupos de extermínio, pelas organizações de
narcotraficantes e por redes de exploração sexual. Também resultam
em ameaças de morte e homicídios os conflitos entre grupos rivais,
em liberdade ou no interior de unidades de cumprimento de medida
socioeducativa de internação. Há ainda a grave situação daqueles que
pretendem abandonar a prática de atividades ilícitas e se vêem
constrangidos a nelas permanecer em vista de ameaças de morte.

Esses argumentos atestam a importância da manutenção do
PPACAM para o combate à violência contra crianças e adolescentes,
especialmente aqueles que se encontram sob ameaça de morte ou
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em risco iminente de serem vítimas de homicídio, com recursos
suficientes para a prestação da proteção que lhe é atribuída, razão
pela qual acolhemos a proposta, com apresentação de emenda ao
projeto de lei de revisão do PPAG 2008-2011, exercício 2009, e ao
projeto de lei do Orçamento, com vistas a ampliar a meta financeira da
Ação 1389.A.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 907/2008 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs
2.785 e 2.786/2008.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Fábio Avelar.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
908/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 908/2008, de autoria do Conselho
Estadual de Assistência Social - Conselho Estadual do Idoso, sugere
o acréscimo da meta financeira da Ação 4234 – Co-Financiamento de
Serviços e Benefícios para Municípios na Execução de Proteção
Básica –, do Programa 023 – Implantação do Suas –, em mais
R$1.200.000,00, com vistas a garantir R$900.000,00 para viabilizar a
proposta apresentada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Social - Sedese - ao Conselho Estadual de Assistência Social – Ceas
– de execução de atividade de proteção à pessoa idosa, por via de
rede de atendimento, em 42 Municípios, e a assegurar R$300.000,00
para o co-financiamento de benefícios eventuais aos Municípios do
Estado, 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 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
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disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Proposta de Ação Legislativa nº 908/2008 sugere o acréscimo da

meta financeira da Ação 4234 – Co-Financiamento de Serviços e
Benefícios para Municípios na Execução de Proteção Básica –, do
Programa 023 – Implantação do Suas –, em mais R$1.200.000,00,
com vistas a garantir R$900.000,00 para viabilizar a proposta
apresentada pela Sedese ao 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, 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 Política Nacional de Assistência Social − PNAS − estabelece
princípios, diretrizes, objetivos e ações da política socioassistencial no
País e o Sistema Único de Assistência Social − Suas − organiza
operacionalmente essa política, tendo como referência a Norma
Operacional Básica − NOB-Suas −, aprovada pelo Conselho Nacional
de Assistência Social, em julho de 2005. Articulado como sistema, o
Suas pressupõe a gestão compartilhada e o co-financiamento da
política de assistência social pelas três esferas de governo, com clara
definição das competências técnico-políticas de cada uma delas. Além
disso, o sistema define e organiza os elementos essenciais e
imprescindíveis à execução da política, com a normatização dos
padrões dos serviços prestados, a exigência de qualidade do
atendimento, a definição de indicadores para o monitoramento e a
avaliação das ações, a nomenclatura e estratificação dos serviços e
da rede socioassistencial. A NOB-Suas prevê, ainda, que a política
socioassistencial seja prestada em duas modalidades: a proteção
social básica, de caráter universal, e a proteção social especial, para a
parcela da população que se encontre com direitos violados ou em
situação de exclusão social.

Os serviços de proteção social básica visam a prevenir situações de
risco e se destinam a pessoas e famílias em situação de
vulnerabilidade social em razão de pobreza monetária, exclusão no
acesso a bens e serviços de cidadania, fragilidade de vínculos
familiares e comunitários, privações e desvantagens resultantes do
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ciclo de vida ou de alguma deficiência, entre outros. Trata-se, pois, da
oferta de serviços, programas, projetos e benefícios − continuados e
eventuais − de acolhimento, convivência e socialização, além de
ações relativas ao desenvolvimento de potencialidades, à aquisição
de competências e ao fortalecimento dos vínculos familiares e
comunitários. São exemplos de ações no campo da proteção social
básica aquelas destinadas: à atenção integral às famílias; à inclusão
produtiva; ao enfrentamento da pobreza; à promoção da convivência
entre idosos; à proteção e à promoção dos direitos das crianças e dos
adolescentes, entre outras. A NOB-Suas estabelece que esses
serviços sejam providos em nível local, por todos os Municípios, por
meio dos Centros de Referência de Assistência Social − Cras −,
unidades públicas básicas de assistência social, e, ainda, por meio de
entidades e organizações socioassistenciais, articuladas em rede.

De acordo com as diretrizes da descentralização e em consonância
com o pressuposto do co-financiamento, a rede de atendimento
socioassistencial deve contar com a previsão de recursos das três
esferas de governo, em razão da co-responsabilidade que perpassa a
provisão dos serviços de proteção social.

As entidades proponentes visam assegurar recursos, no âmbito da
Ação 4234 para a proteção à pessoa idosa, via rede de atendimento,
em 42 Municípios, e para o co-financiamento de benefícios eventuais
aos Municípios do Estado. No que diz respeito ao apoio à rede de
atendimento aos idosos, o Estado pretende cumprir meta superior ao
demandado pelos proponentes, buscando atingir 45 Municípios.
Julgamos, então, que esse pleito já está atendido.

No que diz respeito ao co-financiamento para a concessão de
benefícios eventuais, entendemos ser necessário acrescentar
recursos específicos para essa finalidade, no âmbito da Ação 4234,
motivo pelo qual apresentamos emenda aos projetos de lei de revisão
do PPAG 2008-2011, exercício 2009, e ao Orçamento anual.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 908/2008 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs
2.785 e 2.786/2008.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - Fábio Avelar - Carlin Moura.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

910/2008
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 910/2008, do Conselho Estadual

de Assistência Social, sugere o acréscimo de metas física e financeira
da Ação 4236 – Co-Financiamento de Serviços para Municípios na
Execução de Proteção Social Especial –, do Programa 023 –
Implantação do Suas –, 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.

Em razão da similaridade de objetivos, foram anexadas à proposição
em análise as Propostas de Ação Legislativa nºs 911 a 914, 920 e
1.028/2008, do Conselho Estadual de Assistência Social, do Conselho
Estadual do Idoso de Minas Gerais, da Pastoral de Rua Regional
Leste 2 – CNBB, da Frente Estadual de Combate ao Trabalho Infantil
e Proteção do Adolescente - Fectipa - e da Frente de Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente.

As propostas foram 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.

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 910/2008 sugere o acréscimo de

metas física e financeira da Ação 4236 – Co-Financiamento de
Serviços para Municípios na Execução de Proteção Social Especial –,
do Programa 023 – Implantação do Suas –, 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.

As demais proposições anexadas também demandam ampliação de
metas da Ação 4236, com vistas à proteção do migrante, à realização
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de diagnóstico da situação socioeconômica da população de rua no
Estado, à implantação do serviço de Acolhimento Familiar (Família
Acolhedora), a assegurar a proteção especial a idosos, inclusive
àqueles residentes em Instituições de Longa Permanência (ILPI), e,
por fim, ao reordenamento dos abrigos de crianças e adolescentes.

De acordo com a Norma Operacional Básica do Sistema Único de
Assistência Social – NOB-Suas –, a proteção social especial destina-
se a pessoas e aos grupos em situação de risco pessoal e social que
já tiveram seus direitos violados, por ocorrências como abandono,
maus tratos físicos ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias
psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas por
adolescentes, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre
outras. Trata-se, portanto, da oferta de serviços, programas e projetos
de caráter protetivo e de promoção social, com ações de média e de
alta complexidade. A proteção social especial de média complexidade
destina-se às pessoas e aos grupos que tiveram seus direitos
violados, mas que ainda mantêm vínculos familiares e comunitários, e
se efetiva por meio de serviços de orientação e apoio sociofamiliar; de
habilitação e reabilitação, na comunidade, das pessoas com
deficiência; de abordagem de rua; de cuidados domiciliares, entre
outros. Já a proteção social especial de alta complexidade destina-se
àqueles com direitos violados e com vínculos familiares e comunitários
rompidos ou na iminência de se romperem. Dessa forma, trata-se de
promover a proteção integral desses indivíduos e grupos, por meio da
institucionalização, com moradia, alimentação, trabalho protegido e
abrigo para proteção contra situações de ameaça e de violação de
direitos.

A NOB-Suas propõe que a Política Nacional de Assistência Social
seja executada de forma federativa, por meio da cooperação efetiva
entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal, por via de co-
financiamento.

Segundo dados apresentados pelos gestores do Programa 023 –
Implantação do Suas –, estão previstos, no âmbito da Ação 4236, o
co-financiamento de 27 unidades de atendimento ao migrante e a
transferência de recursos para 15 Municípios, para o desenvolvimento
das atividades de acolhimento familiar, também conhecido como
Família Acolhedora. Entendemos, portanto, que essas demandas já
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estão atendidas.

No que diz respeito à implantação dos Centros de Referência
Regional em Assistência Social – Creas –, a Proposta de Ação
Legislativa nº 917/2008 sugere a restauração de ação destinada a
esse fim; manifestaremos, então, nosso posicionamento no parecer
sobre essa proposição.

Entendemos ser necessário, portanto, assegurar recursos para a
realização de diagnóstico da população de rua, com o objetivo de
sistematizar informações para a implementação de política pública
direcionada a esse segmento no Estado. E, da mesma forma,
concordamos com a urgência em se efetivar o reordenamento dos
abrigos de crianças e adolescentes em Minas Gerais, para identificar
as instituições que operam nessa área, dimensionar o público infanto-
juvenil abrigado, e, assim, delinear a intervenção pública direcionada a
esse serviço.

Por essas razões, acolhemos a proposta com a apresentação de
emenda aos projetos de lei de revisão do PPAG 2008-2011, exercício
2009, e ao orçamento anual, alterando a finalidade da Ação 4236, de
forma a explicitar os serviços por ela executados, e ampliando a meta
financeira, a fim de assegurar recursos para a realização do
diagnóstico da população de rua e do reordenamento de abrigos de
crianças e adolescentes no Estado.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 910/2008 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs
2.785 e 2.786/2008.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - Fábio Avelar - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
917/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 917/2008, de autoria do
Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social - Cogemas -,
sugere a inclusão da ação nova “Execução de Ações Regionalizadas
de Proteção Especial e Fomento a Consórcios Intermunicipais”, com a
finalidade de elaboração de diagnóstico sobre a demanda por
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proteção social especial no Estado e de 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.

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.

Fundamentação
A Proposta de Ação Legislativa nº 917/2008 sugere a inclusão da

ação nova “Execução de Ações Regionalizadas de Proteção Especial
e Fomento a Consórcios Intermunicipais”, com a finalidade de
elaboração de diagnóstico sobre a demanda por proteção social
especial no Estado e de execução direta ou indireta (rede
socioassistencial), pelo Estado, de serviços, programas e projetos de
proteção social especial, inclusive implantação de Centros de
Referência Regional de Assistência Social - Creas -, e fomento a
consórcios intermunicipais.

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, pelas razões que passamos a expor.

A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência
Social - NOB-Suas - propõe que a Política Nacional de Assistência
Social seja executada de forma federativa, por meio da cooperação
efetiva entre União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Em face
das diferenças observadas na capacidade de financiamento e de
gestão entre os entes federados, além das profundas desigualdades
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de base regional e em razão da complexidade do desenvolvimento
urbano, faz-se necessário implementar uma articulação entre os
diversos níveis de governo que promova a cooperação e a
subsidiaridade. Para tanto, a NOB-Suas prevê competências e
atribuições distintas para os níveis local, regional e central.

Os Municípios são classificados como de pequeno porte (1 e 2),
médio porte, grande porte e metrópole. As ações de proteção social
básica são de responsabilidade de todos os Municípios. Já as ações
de proteção social especial de média e de alta complexidade devem
ser referenciadas pelos Municípios classificados como de médio e
grande porte e pelas metrópoles, bem como pela esfera estadual, por
prestação direta como referência regional ou pelo assessoramento
técnico e financeiro na constituição de consórcios intermunicipais.

O desafio a ser cumprido pelo Estado de Minas Gerais é grande,
portanto. Os Municípios mineiros classificados como de pequeno porte
(1 e 2) representam 92,97% do total de Municípios e 46,02% da
população do Estado. A maior parte dos Municípios de pequeno porte
tem dificuldade na criação de sua rede de proteção, o que demanda a
intervenção do Estado, tanto no assessoramento técnico e financeiro
para a constituição de consórcios intermunicipais quanto na prestação
direta pela esfera estadual de serviços de proteção social básica nos
Municípios não habilitados, além de serviços regionalizados de
proteção social especial.

De acordo com a NOB-Suas, dentre as atribuições dos Estados na
gestão da Assistência Social está a responsabilidade de coordenar,
regular e co-financiar a estruturação de ações regionalizadas
pactuadas na proteção social especial de média e alta complexidade,
considerando a oferta de serviços e o fluxo de usuários, além de
analisar e definir, em conjunto com os Municípios, o território para a
construção de Centros de Referência Regional, a oferta de serviços, o
fluxo do atendimento dos usuários no Estado e as demandas
prioritárias para os serviços regionais e serviços de consórcios
públicos. Para tanto, a mesma norma prevê, como incentivo aos
Estados para que assumam a implantação dos Centros de Referência
Regional de Assistência Social - Creas -, a possibilidade de
recebimento de recursos da União para a construção e implantação
dessas unidades. Esses Centros teriam a finalidade de atuar como
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porta de entrada para o acesso aos serviços de proteção social, de
média e de alta complexidade, instalados em Municípios referenciados
regionalmente.

Por fim, segundo a regulamentação da política socioassistencial em
vigor, o financiamento da proteção social deverá ter como base
diagnósticos socioterritoriais que considerem as demandas e
prioridades locais e regionais, de acordo com a capacidade de gestão,
de atendimento e de arrecadação de cada Município e região, bem
como os diferentes níveis de complexidade dos serviços. A
elaboração de diagnósticos para o conhecimento quantitativo e
qualitativo da realidade que se quer modificar é uma ferramenta
estratégica no atual formato de gestão de políticas sociais, que visa
gerar resultados concretos, alterando as condições de vida individual
e familiar do público-alvo. Por essa razão, o conhecimento da
realidade de intervenção é condição essencial para identificar a
magnitude do problema que se quer alterar bem como suas causas e
efeitos, para que as ações possam ser adequadas em termos de
escopo, cobertura e recursos e, assim, gerar os resultados esperados.

Por todo o exposto, acolhemos a proposta em análise com a
apresentação de emendas aos projetos de lei de revisão do PPAG
2008-2011, exercício 2009, e do Orçamento anual, com vistas a
restaurar a ação que garante a execução pelo Estado de serviços de
proteção social especial regionalizados e o fomento do governo
estadual a consórcios intermunicipais.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 917/2008 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs
2.785 e 2.786/2008.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Fábio Avelar.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
936/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 936/2008, da Associação da
Criança e do Adolescente de Itaobim e outras entidades, sugere a
ampliação das metas físicas e financeiras das Ações 4227, 4228,
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4229, 1149, 4152, 1154 e 4367 para 2009, igualando os números da
região Jequitinhonha-Mucuri aos previstos para o Norte de Minas; e a
inclusão da região Jequitinhonha-Mucuri na Ação 1151, com as
mesmas metas do Norte de Minas.

A proposta foi apresentada na audiência pública realizada por esta
Comissão no dia 23/10/2008, em Itaobim, 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
Por se tratar de um programa da Área de Resultados Redução da

Pobreza e Inclusão Produtiva, salta aos olhos a discrepância das
metas físicas e financeiras entre as regiões Norte de Minas e
Jequitinhonha-Mucuri. A proposta pretende igualar as metas dessas
regiões por meio da expansão das referentes à região Jequitinhonha-
Mucuri e da inclusão desta na Ação 1151.

Entendemos a proposta como pertinente e a acolhemos na forma de
emendas com os objetivos a seguir expostos.

Propomos a expansão das metas físicas e financeiras no ano de
2009, nas Ações 4227 e 4228, que tratam do apoio à implantação de
lavouras e pomares; 1154 e 4367, que tratam da capacitação de
agricultores. A Ação 1149, que apóia a implantação de unidades
coletivas de processamento de alimentos, não recebeu recursos por
se tratar de investimento dependente de projeto executivo detalhado e
que demandaria recursos volumosos. A Ação 4229, relativa a
pequenos animais, não foi incluída em razão do baixo impacto que
gera. Por sua vez, a Ação 4152, que apóia projetos sustentáveis de
agricultura familiar, não demanda alteração de metas, uma vez que
são iguais as de todas as regiões. Nessa ação, porém, propomos a
alteração da unidade de medida para “projeto”, como constava
anteriormente.

As emendas buscam ainda a regionalização, por critério
proporcional, dos recursos e metas físicas e equivalência entre Norte
e Jequitinhonha em todas as ações listadas, com eventual aumento
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de recursos nas ações em que haja essa oportunidade.

Quanto à inclusão de meta para o ano de 2009, no Jequitinhonha-
Mucuri, na Ação 1151 - Apoio à Implantação de Tanques
Comunitários de Coleta de Leite -, não a julgamos pertinente, visto
que a região não conta com organização suficiente da bacia leiteira
local. A partir de 2010, porém, incluímos a mencionada região com
metas iguais às do Norte de Minas, oferecendo o prazo de um ano
aos produtores e extensionistas para que promovam a estruturação da
produção de leite.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 936/2008 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs
2.785 e 2.786/2008.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Fábio Avelar.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
940/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 940/2008, do Sindicato
Intermunicipal dos Trabalhadores na Indústria Energética de Minas
Gerais - Sindieletro-MG -, sugere a criação da ação Compra Direta
para a Merenda Escolar, tendo como finalidade a aquisição de
gêneros alimentícios da agricultura familiar para a alimentação
escolar.

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.

Registre-se a anexação da Proposta de Ação Legislativa nº
992/2008, da Prefeitura Municipal de Montes Claros, apresentada na
audiência pública realizada por esta Comissão no dia 13/11/2008,
nesse Município, à proposição em epígrafe, por determinação do
Presidente da Assembléia, com fundamento no § 2º do art. 173 do
Regimento Interno.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 21/11/2008, vêm as
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propostas em análise a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A necessidade de ações do Estado para o desenvolvimento de

programas de compra direta dos produtos da agricultura familiar,
similares ao Programa Compra Direta Local da Agricultura Familiar
Municipal - PAA -, do governo federal, foi registrada por esta
Comissão em duas das audiências públicas realizadas no processo de
revisão do PPAG 2008-2011, neste ano.

No principal programa dedicado a esse segmento econômico, o
Minas sem Fome, é notória a concentração de ações voltadas para o
apoio à produção da agricultura familiar, mas não há ainda ações
destinadas à organização dos agricultores para a comercialização de
seus produtos. Com o entendimento de que as oportunidades de
venda direta já existem, acolhemos a proposta com a criação de ação
a ser implementada pela Empresa Mineira de Assistência Técnica e
Extensão Rural - Emater-MG -, voltada para a organização formal dos
agricultores familiares, de modo a possibilitar a venda de seus
produtos sem intermediários.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 940/2008 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs
2.785 e 2.786/2008.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Fábio Avelar.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
942/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 942/2008, de autoria do Fórum
Mineiro de Economia Popular Solidária, sugere a alteração da Ação
4643 - Implantação da política estadual de fomento à economia
popular solidária - do Programa 117 - Política pública de trabalho,
emprego e renda - com a 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.

Em razão da similaridade de objetivo, foi anexada à proposição em
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análise a Proposta de Ação Legislativa nº 943/2008, da Ascanavi
Catavales.

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.

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 Proposta de Ação Legislativa nº 976/2008 sugere a alteração da

Ação 4643 - Implantação da política estadual de fomento à economia
popular solidária - do Programa 117 - Política pública de trabalho,
emprego e renda - com a 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.

Das discussões propiciadas pelo ciclo de debates “A outra economia
possível: a economia solidária”, realizado nesta Casa em 13/6/2003,
resultou a proposta de se definir um novo marco legal para
regulamentar as formas de organização do trabalho, da produção e do
acesso ao crédito preconizadas pela Economia Popular Solidária.
Encontrava-se em tramitação nesta Casa, àquela época, o Projeto de
Lei nº 830/2003, que deu origem à Lei nº 15.028, de 19/1/2004, que
institui a Política Estadual de Fomento à Economia Popular Solidária
no Estado - Pefeps -, com dispositivos que identificam as iniciativas
passíveis de ser conceituadas como economia popular solidária e os
agentes da política estadual de fomento a essa forma de organização
econômica, bem como aqueles que regulamentam o controle público
dessa política, o processo de certificação e a definição de diretrizes
para a instituição de um fundo específico para seu financiamento.

A Ação 4643 – Implantação da Política Estadual de Fomento à
Economia Popular Solidário -, do Programa 117 - Política Pública de
Trabalho, Emprego e Renda - operacionaliza o disposto na Lei nº
15.028, de 19/1/2004. No entanto, em razão da organização dos
empreendimentos da Economia Popular Solidária, de base territorial,
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em Fóruns Regionais, entendemos ser necessária a distribuição das
metas física e financeira da Ação 4643 para as dez macrorregiões do
Estado, de forma eqüânime. Além disso, para garantir efetividade no
apoio regionalizado desses empreendimentos, é necessária a
ampliação das metas física e financeira da ação, a fim de garantir 20
empreendimentos apoiados, a um custo de R$120.000,00 por região.

Pelo exposto, acolhemos a proposta, com a apresentação de
emenda aos projetos de lei de revisão do PPAG 2008-2011, exercício
2009, e do orçamento anual, que amplia e distribui regionalmente as
metas física e financeira da Ação 4643.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 942/2008 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs
2.785 e 2.786/2008.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Fábio Avelar, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
944/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 944/2008, de autoria do Fórum
Mineiro de Economia Popular Solidária, sugere a criação, no âmbito
do Programa nº 117 - Política pública de trabalho, emprego e renda -,
da ação Estruturação e Consolidação dos Fóruns Regionais de
Economia Popular Solidária, com a finalidade de operacionalizar as
ações elaboradas pelas coordenações dos fóruns regionais de
economia popular solidária no Estado, 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.

Em razão da similaridade de objetivo, foi anexada à proposição em
análise a Proposta de Ação Legislativa nº 945/2008, do Fórum Mineiro
de Economia Popular Solidária.

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
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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 Proposta de Ação Legislativa nº 944/2008 sugere a criação, no

âmbito do Programa 117 - Política pública de trabalho, emprego e
renda -, da ação Estruturação e Consolidação dos Fóruns Regionais
de Economia Popular Solidária, com a finalidade de operacionalizar as
ações elaboradas pelas coordenações dos Fóruns Regionais de
Economia Popular Solidária no Estado, 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.

A Economia Popular Solidária tem como pressuposto a gestão
democrática da produção, da comercialização, do crédito e do
consumo de bens, baseando-se nos princípios da autogestão, da
solidariedade, da sustentabilidade ecológica e da democracia. Em
decorrência, a Economia Popular Solidária concebe o
desenvolvimento econômico a partir da inclusão social, projetando
uma concepção também alternativa de organização da economia e da
sociedade.

Das discussões propiciadas pelo ciclo de debates “A outra economia
possível: a economia solidária”, realizado nesta Casa em 13/6/2003,
resultou a proposta de se definir um novo marco legal para
regulamentar as formas de organização do trabalho, da produção e do
acesso ao crédito preconizadas pela Economia Popular Solidária.
Encontrava-se em tramitação nesta Casa, àquela época, o Projeto de
Lei nº 830/2003, que deu origem à Lei nº 15.028, de 19/1/2004, que
institui a Política Estadual de Fomento à Economia Popular Solidária
no Estado − Pefeps −, com dispositivos que identificam as iniciativas
passíveis de ser conceituadas como economia popular solidária e os
agentes da política estadual de fomento a essa forma de organização
econômica, bem como aqueles que regulamentam o controle público
dessa política, o processo de certificação e a definição de diretrizes
para a instituição de um fundo específico para seu financiamento.
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Para a consecução dos objetivos da Pefeps, o poder público

propiciará aos empreendimentos de Economia Popular Solidária, entre
outros, o apoio à comercialização, e, de acordo com o § 4º do art. 4º
da Lei nº 15.028, esse apoio “(...) consiste na busca de alternativas
para comercializar e divulgar a produção dos empreendimentos,
mediante o apoio à instalação de centros de comércio e de feiras, o
incentivo à introdução de novos produtos e serviços no mercado
interno e externo e o auxílio à articulação de redes de agentes que
promovam o consumo solidário e o comércio justo.” (Grifo nosso.)

Na tramitação da proposta do PPAG 2008-2011, foi incluída a Ação
4010 – Apoio a Pequenos Empreendimentos –, com vistas ao apoio à
instalação de feiras e à comercilaização de produtos de pequenos
empreendimentos e da Economia Popular Solidária. Essa ação, no
entanto, foi excluída da programação estatal, na proposta de revisão
do PPAG 2008-2011, exercício 2009.

Por essa razão, concluímos pelo acolhimento da proposta em
análise, por meio da apresentação de emenda ao projeto de lei de
revisão do PPAG 2008-2011, exercício 2009, e do orçamento anual,
incluindo ação no âmbito do Programa 117 − Política Pública de
Trabalho, Emprego e Renda −, da área de resultado Redução da
Pobreza e Inclusão Produtiva, e de emenda ao projeto de lei do
orçamento anual, estabelecendo a dotação orçamentária para essa
nova ação.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 944/2008 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs
2.785 e 2.786/2008.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - Fábio Avelar - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
951/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 951/2008, de autoria do
Movimento de Luta Pró-Creches, sugere a restaurar a Ação 4039 –
Apoio para Regularização Fundiária de Áreas Ocupadas por
Comunidades Quilombolas e Indígenas –, excluída na proposta de



670
revisão do PPAG, exercício 2009, por meio da inclusão de ação
similar.

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 2I/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 necessidade de regularização fundiária de áreas historicamente

ocupadas por indígenas e quilombolas é fundamental para se
estabelecer a justiça social.

A exclusão da Ação 4039 - Apoio para Regularização Fundiária de
Áreas Ocupadas por Comunidades Quilombolas e Indígenas - a partir
da presente revisão do PPAG 2008-2011 é um equívoco que
tentaremos corrigir com o acolhimento da proposta na forma de
emenda de ação nova.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 951/2008, na forma de emendas aos Projetos de Lei nº
2.785 e 2.786/2008.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - Fábio Avelar - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
955/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 955/2008, do Recivil - Sindicato
dos Oficiais do Registro Civil - MG , sugere ampliação de metas física
e financeira da Ação 4075 - Mobilização pelo Registro Civil -, do
Programa 162 - Desenvolvimento de Políticas de Direitos Humanos - ,
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.
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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”, em 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 de Ação Legislativa nº 955/2008, do Recivil - Sindicato

dos Oficiais do Registro Civil - MG, sugere ampliação de metas física
e financeira da Ação 4075 - Mobilização pelo Registro Civil -, do
Programa 162 - Desenvolvimento de Políticas de Direitos Humanos -,
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 Ação 4075 foi incluída no PPAG 2008-2011 por meio de emenda
resultante da apreciação de proposta de ação legislativa, que tinha por
objetivo estimular a mobilização de órgãos e entidades públicos para a
universalização do acesso aos registros civis e à documentação
básica, com vistas a promover a cidadania de grupos excluídos, tais
como as comunidades tradicionais (quilombolas e indígenas) e a
população em situação de pobreza. É de conhecimento geral que
muitas vezes a inexistência civil, em razão não-registro civil de
nascimento, contribui para a perpetuação da pobreza, por bloquear o
acesso a bens e serviços de proteção social que poderiam contribuir
para a superação daquela situação.

A mobilização para que o registro civil se universalize será
executada no âmbito do Programa 36 - Projeto Travessia: Atuação
Integrada em Espaços Definidos de Concentração de Pobreza -, nos
35 Municípios que serão atendidos no ano de 2009. Entendemos,
dessa forma, que parcela da população demandatária desse serviço
será atendida por meio do Projeto Travessia. No entanto, é necessário
manter a Ação 4075, com recursos suficientes para a abertura de
novas frentes de atuação, para além dos territórios abrangidos pelo
projeto citado. Acolhemos, então, a proposta, com a apresentação de
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emendas aos projetos de lei de revisão do PPAG 2008-2011,
exercício 2009, e do Orçamento anual.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 955/2008, na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs
2.785 e 2.786/2008.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
957/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 957/2008, de autoria da Frente de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – FDCA –, da Frente
Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do
Adolescente –Fectipa –, do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos
da Criança e do Adolescente – Cedca –, e da Oficina de Imagens,
sugere ampliação das metas física e financeira da Ação 4131 –
Integração e Descentralização de Políticas de Direitos Humanos –, do
Programa 162 – Desenvolvimento de Políticas de Direitos Humanos –,
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 com
vistas à criação do Observatório da Criança e do Adolescente do
Semi-árido; ao fortalecimento dos conselhos municipais dos direitos
da criança e do adolescente; à mobilização dos 85 prefeitos da região
para o aprimoramento da gestão de políticas públicas direcionadas à
infância e à juventude; e à 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.

Em razão da similaridade de objetivo, foi anexada à proposição em
análise a Proposta de Ação Legislativa nº 1.004/2008, da Pastoral do
Menor, Comasp e do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da
Criança e do Adolescente – CMDCA.

As propostas foram apresentadas nas audiências públicas
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realizadas por esta Comissão nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo
Horizonte, e no dia 13/11/2008, 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.

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 de Ação Legislativa nº 957/2008 sugere ampliação das

metas física e financeira da Ação 4131 – Integração e
Descentralização de Políticas de Direitos Humanos –, do Programa
162 – Desenvolvimento de Políticas de Direitos Humanos –, 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 com vistas à
criação do Observatório da Criança e do Adolescente do Semi-árido;
fortalecimento dos conselhos municipais dos direitos da criança e do
adolescente; à mobilização dos 85 prefeitos da região para o
aprimoramento da gestão de políticas públicas direcionadas à infância
e juventude; e à 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.

O Comitê Gestor Estadual para a Criança e o Adolescente do Semi-
Árido vem desenvolvendo importante trabalho, em conjunto com o
Fundo das Nações Unidas para a Infância – Unicef –, nos Municípios
que integram a região do Semi-árido no Estado.

Para contribuir para a concretização do compromisso brasileiro de
garantir a universalidade dos direitos de suas crianças e seus
adolescentes, desde 2004, o Unicef tem como uma de suas grandes
prioridades a cooperação com o Semi-árido. Na região, que concentra
alguns dos piores indicadores sociais do País, vivem cerca de 13
milhões de meninos e meninas. Desses, mais de 70% são pobres.

Para ajudar o Brasil a superar essas iniqüidades, o Unicef articulou o
Pacto Nacional “Um mundo para a criança e o adolescente do Semi-
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árido”, assinado, em junho de 2007, pelo Presidente da República e
por Governadores dos 11 Estados do Semi-árido (Alagoas, Bahia,
Ceará, Espírito Santo, Maranhão, Minas Gerais, Paraíba,
Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe), além de
parlamentares, empresários e representantes da sociedade civil.

O selo Unicef identifica e premia gestões municipais comprometidas
com a promoção e a garantia dos direitos das crianças e dos
adolescentes, o que, em Minas Gerais, é realizado em parceria com o
Comitê Gestor Estadual para a Criança e o Adolescente do Semi-
árido, que executa suas atividades no âmbito da Ação 4131.

Para garantir a efetividade dessa articulação, é necessário investir
na constituição do Observatório da Criança e do Adolescente do
Semi-Árido, com vistas a monitorar a situação da infância nessa
região e a produzir informações relevantes para a implantação de
políticas de garantia de direitos para essa parcela da população.

Acolhemos, então, a demanda dos proponentes, o que fazemos com
a apresentação de emendas aos projetos de lei de revisão do PPAG
2008-2011, exercício 2009, e do Orçamento anual, para ampliar a
meta financeira da Ação 4131.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 957/2008 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs
2.785 e 2.786/2008.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - João Leite - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
961/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 961/2008, do Movimento de Luta
Pró Creche, sugere a criação da ação Quilombolas de Minas Gerais -
resgatando raízes -, no âmbito do Programa 162 - Desenvolvimento
das Políticas de Direitos Humanos -, a fim diagnosticar o perfil sócio-
econômico das 440 comunidades quilombolas, visando a levantar a
real situação delas para subsidiar políticas públicas.

Em razão da similaridade de objetivo, foi anexada à proposição em
análise a Proposta de Ação Legislativa nº 962/2008, da Movimento de
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Luta Pró-Creche.

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.

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 de Ação Legislativa nº 961/2008, do Movimento de Luta

Pró Creche, sugere a criação da ação Quilombolas de Minas Gerais –
Resgatando Raízes -, no âmbito do Programa 162 – Desenvolvimento
das Políticas de Direitos Humanos –, a fim diagnosticar o perfil sócio-
econômico das 440 comunidades quilombolas, visando a levantar a
real situação das mesmas para subsidiar políticas públicas.

Já a Proposta de Ação Legislativa nº 962, anexa à proposição em
análise, solicita a inclusão de ação direcionada à promoção da
igualdade racial no Estado, o que também foi objeto de apreciação
desta Comissão, durante a tramitação do projeto de lei do PPAG
2008-2011, e que resultou na ampliação da finalidade da Ação 4447 –
Promoção e Proteção dos Direitos Humanos, excluída na proposta de
revisão do Plano, para o exercício 2009.

Interessa informar que durante a tramitação do projeto de revisão do
PPAG 2004-2007, exercício 2007, esta Comissão também apresentou
emenda de inclusão de ação para o diagnóstico das comunidades
remanescentes de quilombos no Estado, em atendimento a demanda
formulada em audiência pública que discutiu aquele projeto de lei de
revisão. Essa ação, no entanto, não foi mantida no escopo do
planejamento vigente.

O que se manifesta nessas propostas é, a nosso ver, uma demanda
por proteção específica de determinados grupos sociais, como a
população afrodescendente e indígena, em razão de sua situação
diferenciada na realização de direitos de cidadania, quer sejam eles
civis, quer políticos, quer sociais. Assim é por causa da construção
histórica da sociedade brasileira, calcada na escravidão negra, cuja
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abolição não se fez acompanhar da adoção de políticas que
promovessem efetivamente a inclusão sócio-econômica dos
brasileiros afrodescendentes, que demanda, com urgência, a adoção
de políticas que promovam a cidadania desse grupo social,
especificamente.

A organização de pessoas remanescentes de quilombos em torno
de organizações da sociedade civil ganhou relevância justamente a
partir da promulgação da Constituição de República, em 1988, que
determina, no art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, de forma definitiva, o reconhecimento da propriedade aos
remanescentes das comunidades dos quilombos que estiverem
ocupando suas terras, com a emissão dos respectivos títulos. No
entanto, as comunidades quilombolas têm, o tempo todo, que
defender suas fronteiras ante a expansão de outros interesses, como
o agronegócio, a mineração e as atividades turísticas. Atualmente, das
cerca de 2 mil comunidades quilombolas existentes no Brasil, apenas
29 têm suas terras tituladas.

O Decreto Federal nº 4.887, de 20/11/2003, atribui ao Ministério de
Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária - Incra -, a implementação das ações
de regularização fundiária dos quilombolas e garante a possibilidade
de desapropriação de áreas particulares para esse fim. Essas ações
foram incorporadas ao Plano Nacional de Reforma Agrária, garantindo
um processo participativo e a gestão de uma política específica para
essas comunidades.

O Programa de Promoção da Igualdade de Gênero, Raça e Etnia −
PPIGRE −, do referido Ministério, coordena, em conjunto com o Incra,
a implementação de uma política de regularização fundiária que
garanta o direito de uso e posse, bem como o acesso aos
instrumentos de política pública que favoreçam a permanência dos
quilombolas na terra.

Entende-se, assim, a importância da realização de um diagnóstico
das comunidades quilombolas mineiras, tendo em vista contribuir, por
meio desses estudos, para o fortalecimento da identidade da
comunidade negra em nosso Estado, com a titulação de suas
propriedades, e, ainda, para a constituição de um banco de dados que
venha a subsidiar a atuação pública de promoção e de proteção das
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comunidades remanescentes dos quilombos.

Pelas razões aqui expostas, acolhemos a proposta, com a
apresentação de emenda aos projetos de lei de revisão do PPAG
2008-2011, exercício 2009, e do Orçamento anual, para a inclusão de
ação específica de proteção a etnias e comunidades tradicionais, com
inclusão, em sua finalidade, da elaboração do diagnóstico das
comunidades remanescentes de quilombos no Estado, no Programa
162 - Desenvolvimento de Políticas de Direitos Humanos.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 961/2008 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs
2.785 e 2.786/2008.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
968/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 968/2008, do Conselho Estadual
de Segurança, sugere a criação da ação “Fortalecimento das
Comissões Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável - CRSANS -”, no âmbito do Programa 732 - Segurança
Alimentar -, que visa a possibilitar que as CRSANS contribuam de
forma efetiva e eficiente para o debate da segurança alimentar e
nutricional sustentável nos Municípios.

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.

Fundamentação
A Proposta de Ação Legislativa nº 968/2008, do Conselho Estadual

de Segurança, sugere criação da ação “Fortalecimento das
Comissões Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional
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Sustentável - CRSANS -”, no âmbito do Programa 732 – Segurança
Alimentar -, que visa a possibilitar que as CRSANS contribuam de
forma efetiva e eficiente para o debate da segurança alimentar e
nutricional sustentável nos Municípios.

As Comissões Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável – CRSANS - fazem parte da estrutura operacional do
Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais - Consea-MG.
Dessa forma, não se justifica a inclusão de ação destinada ao
fortalecimento dessas instâncias regionais, uma vez que o
planejamento estadual já comporta ação destinada à manutenção do
Consea-MG. Entendemos, no entanto, a preocupação dos
proponentes com a garantia de atuação descentralizada e capilar,
uma vez que os Municípios têm se mostrado como espaço privilegiado
para o desenvolvimento de políticas de garantia de direitos,
notadamente aquelas afetas à promoção da saúde e da segurança
alimentar da população.

Em razão disso, acolhemos a proposta, com a apresentação de
emenda ao projeto de lei de revisão do PPAG 2008-2011, exercício
2009, para alterar a finalidade da Ação 2046 - Manutenção das
Atividades do Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais -
Consea-MG -, do Programa 732 - Segurança Alimentar -, com vistas a
garantir o apoio e o fortalecimento dos CRSANS.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 968/2008 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - João Leite.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
975/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 975/2008, de autoria da
Associação de Proteção à Maternidade e à Infância de Governador
Valadares, sugere a ampliação da meta física da Ação 1656 -
Implantação da Usina Mineira do Trabalho -, do Programa 036 -
Projeto Travessia: Atuação Integrada em Espaços Definidos de
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Concentração de Pobreza -, para a 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. Em razão da similaridade de objetivo, foi anexada à
proposição em análise a Proposta de Ação Legislativa nº 1002/2008,
da Associação dos Moradores do Município de Cantagalo.

As propostas foram apresentadas nas audiências públicas
realizadas por esta Comissão nos dias 5, 6 e 7/11/2008, em Belo
Horizonte, e no dia 13/11/2008, 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, vem 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 975/2008 sugere a ampliação da

meta física da Ação 1656 - Implantação da Usina Mineira do Trabalho
-, do Programa 036 - Projeto Travessia: Atuação Integrada em
Espaços Definidos de Concentração de Pobreza -, para a 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.

O Projeto Travessia tem como objetivo promover a emancipação
social e econômica das camadas mais pobres e vulneráveis da
população, por meio da articulação de políticas públicas e do
desenvolvimento de mecanismos participativos, em regiões territoriais
definidas de concentração de pobreza. Compõem o escopo do
Programa: articular atores públicos, mobilizar recursos institucionais,
desenvolver mecanismos de participação, monitoramento e controle
social pela população envolvida; coordenar, de forma integrada, as
ações que serão executadas em locais de vulnerabilidade social,
especialmente nas áreas de infra-estrutura, habitação, saúde,
assistência social, educação e emprego; e potencializar os ativos
econômicos e sociais para garantir a sustentabilidade local.
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A Ação 1656 - Implantação da Usina Mineira do Trabalho - contribui

justamente para a garantia da sustentabilidade das intervenções
públicas nos territórios de concentração de pobreza, por promover a
inclusão produtiva da população.

Entendemos, no entanto, que a distribuição de metas para as
macrorregiões do Estado que apresentam maior concentração de
pobreza esteja desequilibrada, com desfavorecimento da região do
Rio Doce, motivo pelo qual opinamos pelo acolhimento da proposta
em apreço, com a apresentação de emenda ao projeto de lei de
revisão do PPAG 2008-2011, exercício 2009.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 975/2008, na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Fábio Avelar, relator - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
976/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 976/2008, de autoria do Sindicato
dos Trabalhadores em Educação do Estado de Minas Gerais - Sind-
UTE MG, sugere a criação da ação “Diagnóstico do Perfil de
Demanda de Qualificação”, destinada a elaborar mapeamento da
demanda de qualificação profissional da população residente em
territórios com baixo IDH, segundo a oferta de trabalho de cada local,
no âmbito do Programa 036 – Projeto Travessia: Atuação Integrada
em Espaços Definidos de Concentração de Pobreza.

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.

Fundamentação
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A Proposta de Ação Legislativa nº 976/2008 sugere a criação da

ação “Diagnóstico do Perfil de Demanda de Qualificação”, destinada a
elaborar mapeamento da demanda de qualificação profissional da
população residente em territórios com baixo IDH segundo a oferta de
trabalho de cada local, no âmbito do Programa 036 – Projeto
Travessia: Atuação Integrada em Espaços Definidos de Concentração
de Pobreza.

O Projeto Travessia tem como objetivo promover a emancipação
social e econômica das camadas mais pobres e vulneráveis da
população, por meio da articulação de políticas públicas e do
desenvolvimento de mecanismos participativos, em regiões territoriais
definidas de concentração de pobreza. Compõem o escopo do
Programa: articular atores públicos, mobilizar recursos institucionais,
desenvolver mecanismos de participação, monitoramento e controle
social pela população envolvida; coordenar, de forma integrada, as
ações que serão executadas em locais de vulnerabilidade social,
especialmente nas áreas de infra-estrutura, habitação, saúde,
assistência social, educação e emprego; e potencializar os ativos
econômicos e sociais para garantir a sustentabilidade local.

A Ação 1656 – Implantação da Usina Mineira do Trabalho –, do
Programa 036, contribui justamente para a garantia da
sustentabilidade das intervenções públicas nos territórios de
concentração de pobreza, por promover a inclusão produtiva da
população. No entanto, para que os esforços de qualificação
profissional se tornem efetivos, é necessário que essa oferta seja
adequada à capacidade de absorção do mercado de trabalho e
mesmo às potencialidades e vocações locais, o que sugere a
necessidade de se elaborar um diagnóstico.

Concordamos com a preocupação do proponente, mas entendemos
não ser necessária a inclusão de ação exclusiva para a realização
desse diagnóstico no Programa 036. Acolhemos a proposta, então,
por meio de apresentação emenda ao projeto de revisão do PPAG
2008-2011, exercício 2009, que acrescenta a elaboração de
diagnóstico das potencialidades do mercado e da demanda por
qualificação locais à finalidade da Ação 1656.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação
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Legislativa nº 976/2008 na forma de emenda ao Projeto de Lei nº
2.785/2008.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Fábio Avelar, relator - Carlin Moura.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.692/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo dar denominação à sede da Força-Tarefa Previ-
Incêndios Florestais de Minas Gerais, localizada no Município de
Curvelo.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/8/2008 e,
a seguir, encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.692/2008 tem por finalidade dar a

denominação de René Barbosa Canabrava à sede da Força-Tarefa
Previ-Incêndios Florestais de Minas Gerais, localizada no km 1 da
Rodovia MGT-259, Bairro Santa Rita, no Município de Curvelo.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
incluídos no art. 22 da Constituição da República. As que cabem ao
Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que lhe assegura a
prerrogativa de editar normas sobre assuntos de interesse local e
suplementar as legislações federal e estadual, para atender às suas
peculiaridades. No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica
está consagrada no § 1° do art. 25, 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, estabelecendo a
exigência de que o homenageado seja falecido e se tenha destacado
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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 dos Poderes Judiciário e
Executivo, do Tribunal de Contas ou do Ministério Público, sendo
adequada a apresentação do projeto por membro desta Assembléia.
O Substitutivo nº 1, apresentado ao final deste parecer, tem a
finalidade de adequar o texto da proposição à técnica legislativa.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 2.692/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dá a denominação de René Barbosa Canabrava à sede da Força-

Tarefa Previ-Incêndios Florestais de Minas Gerais, localizada no
Município de Curvelo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica denominada René Barbosa Canabrava a sede da

Força-Tarefa Previ-Incêndios Florestais de Minas Gerais, localizada
no Km1 da Rodovia MGT-259, Bairro Santa Rita, no Município de
Curvelo.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.594/2008

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

A proposição em epígrafe, da Deputada Ana Maria Resende, “cria o
Cadastro Estadual de Controle de Acidentes de Consumo”.

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

Cumpre-nos, agora, emitir parecer quanto ao mérito da proposição,
nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, IV, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em tela pretende criar mecanismos que possam facilitar
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a consolidação dos dados relativos aos acidentes de consumo
ocorridos no Estado.

A matéria foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça na
forma do Substitutivo nº 1, que melhor adequou o projeto do ponto de
vista da técnica legislativa, aprimorando, também, os comandos
insculpidos na proposta original.

A adoção das medidas cogitadas pelo autor da proposição mostra-
se condizente com as necessidades da administração pública, que
passará a contar com dados relativos aos danos causados aos
consumidores, em decorrência da inadequação de um produto ou
serviço disponibilizado no mercado, para a implementação das
políticas públicas pertinentes à realidade fática.

A informação clara e precisa sobre tais acidentes facilitará
sobremaneira a ação dos órgãos de proteção ao consumidor, que
poderão tomar providências imediatas para a cessação das atividades
ou mesmo a retirada do mercado de qualquer produto ou serviço que
se afigurem potencialmente danosos ao seu adquirente ou a terceiros.

Esta, a propósito, é uma prerrogativa conferida a esses órgãos pela
Lei nº 8078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e Defesa
do Consumidor.

Tornou-se oportuna a manifestação da Secretaria Executiva do
Procon Estadual de Minas Gerais, em resposta à diligência da
Comissão de Constituição e Justiça, que se manifestou positivamente
acerca da viabilidade técnica da manutenção de um cadastro dessa
natureza por aquele órgão encarregado da proteção e defesa do
consumidor no Estado.

Entendemos, portanto, que a proposta deve tramitar normalmente
nesta Casa Legislativa, convertendo-se oportunamente em lei, o que
se mostra absolutamente consonante com a política adotada por esta
Comissão, que opina favoravelmente a todas as matérias que têm
como objetivo precípuo a proteção da vida, da saúde e da segurança
dos consumidores.

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

2.594/2008 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
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Délio Malheiros, Presidente e relator - Antônio Júlio - Lafayette de

Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.833/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as
Emendas nºs 1 a 3, que apresentou.

Por seu turno, a Comissão de Administração Pública exarou o seu
parecer pela aprovação do projeto, com essas emendas.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos
lindes de sua competência, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem por objetivo instituir e disciplinar o

ADE no âmbito do Ministério Público.
Da fala do Procurador-Geral de Justiça, expressa no Ofício nº

8/2000, que encaminha o projeto, podemos destacar que a instituição
do ADE assegura aos servidores desse órgão o mesmo tratamento
dispensado aos demais, incentivando o aperfeiçoamento da sua
formação individual.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu que, no âmbito de
sua competência, a matéria não encontra óbices à sua tramitação.
Vislumbrou, entretanto, a necessidade de apresentar três emendas
para adequar o texto da proposição à técnica legislativa, as quais
acolhemos, sendo uma aperfeiçoada por subemenda que adiante
apresentamos .

A Comissão de Administração Pública considerou que a medida
merece aprovação deste Parlamento, em especial porque os Poderes
Executivo e Legislativo já implementaram o ADE para os seus
servidores e, nesta oportunidade, o Ministério Público o faz, de forma
equivalente.

Esgotada a apreciação da matéria no âmbito das comissões que nos
antecederam, passamos a analisar o projeto de acordo com
competência desta Comissão, nos termos do art. 100, inciso II,
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combinado com o art. 102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento Interno,
qual seja verificar a repercussão financeira das proposições.

Inicialmente, constatamos que o Procurador-Geral de Justiça do
Estado  por meio do Ofício nº 8/2008, ressalta “que a concessão do
ADE não implica assunção de despesa nova com pessoal, porquanto
decorre de determinação constitucional preexistente”. Ele também
assegura que “existe disponibilidade orçamentária prévia (documento
anexo), revelando-se devidamente cumpridos os ditames consignados
na Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000”.

Nesse documento, – “Estimativa do Impacto Orçamentário–
Financeiro” –, o Procurador-Geral de Justiça é enfático ao fazer o
seguinte pronunciamento:

“Declaro, na qualidade de Ordenador de Despesas do Ministério
Público, no uso das atribuições que me são conferidas por lei e para
fins de atendimento ao disposto no artigo 16 da Lei Complementar n°
101, de 4 de maio de 2000, que a despesa com objeto supracitado
está adequada ao Plano Plurianual de Ação Governamental, à Lei de
Diretrizes Orçamentárias e à Lei Orçamentária Anual do presente
exercício”.

O Diretor-Geral do Ministério Público também declara:
“Em atendimento ao art. 21, parágrafo único, da Lei Complementar

nº 101/2000, informamos que os recursos orçamentários para
atendimento desta despesa estavam reservados em valores
suficientes na Lei nº 17.333, de 10 de janeiro de 2008 - Lei
Orçamentária Anual -, e que esta não compromete a execução das
outras atividades em andamento”.

Com fundamento na “Estimativa do Impacto Orçamentário–
Financeiro”, e que embasa o projeto de lei no aspecto financeiro,
podem-se extrair os dados que se seguem. A despesa que o projeto
em tela acarreta no presente exercício fiscal é da ordem de R$400 mil,
“vis-à-vis” a dotação orçamentária da ordem de R$633 milhões –
3.1.90.00 Pessoal e Encargos Sociais-Aplicações Diretas, para o
órgão. A receita corrente líquida do Estado, de setembro de 2007 a
agosto de 2008, atingiu o montante de R$28 bilhões, importando limite
de gastos de pessoal do órgão – 2% desse montante – em cerca de
R$560 milhões anuais, nos termos da Lei Complementar nº 101, de
2000, – Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF – . Assim, o impacto na
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dotação orçamentária do Ministério Público e no limite de gastos de
pessoal seria praticamente insignificante. A estimativa das despesas
com a aprovação do projeto de lei para os exercícios fiscais de 2009 e
2010 é de R$500 mil anuais, implicando impacto semelhante.

Além disso, em cumprimento ao que dispõem os arts. 54 , 55 e 72
da LRF, o Procurador-Geral de Justiça tornou público o Relatório de
Gestão Fiscal, referente ao mesmo período setembro de 2007 a
agosto de 2008. Nesse documento, está registrado que a despesa
líquida com pessoal, nos termos da LRF foi de R$455 milhões, inferior
ao anteriormente mencionado limite de R$560 milhões e também ao
limite prudencial de R$533 milhões. Assim, vemos claramente que um
aumento da despesa com pessoal de cerca de R$500 mil não irá
alterar o quadro. Em termos percentuais, a despesa com pessoal
correspondende a 1,62% da receita corrente líquida, inferior ao limite
de 2%, e os ADE representarão 0,001%, havendo, assim grande
folga.

Por outro lado, a Emenda à Constituição nº 57 extinguiu o
quinqüênio, ao estabelecer que “É vedada a percepção de acréscimo
pecuniário em razão exclusiva do tempo de serviço ao servidor que
ingressar no serviço público após a publicação desta emenda à
Constituição”. Ao mesmo tempo, assegurou ao servidor o adicional de
desempenho. Pode-se, assim, interpretar que um direito veio substituir
o outro.

Ocorre que o adicional de desempenho depende de princípios
meritocráticos de produtividade e eficiência do servidor, e o percentual
máximo que o servidor pode obter, em linhas gerais, é igual ao do
quinqüênio. Assim, essa substituição de direitos não onera os cofres
públicos.

Ademais, esse direito induz um aumento de eficiência e
produtividade do servidor, o que acaba por, em longo prazo, levar o
Estado a necessitar de um número menor de novos provimentos de
cargos públicos, significando repercussão financeira positiva.

Assim, dentro da nossa competência, a matéria não encontra óbice
a sua tramitação nesta Casa Legislativa.

Finalmente, apresentamos, na conclusão desta peça opinativa, a
Subemenda nº 1 à Emenda nº 2, para aperfeiçoamento da proposição
à luz da técnica legislativa, sem alteração de conteúdo.
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Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do
Projeto de Lei nº 2.833/2008, com as Emendas nºs 1 e 3,
apresentadas pela Comissão de Constituição e Justiça, e com a
Subemenda nº 1 à Emenda nº 2, da mesma Comissão, a seguir
apresentada.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 2
Dê-se ao § 1º do art. 4º a seguinte redação:
“Art. 4º – (...)
§ 1º – Para cálculo do percentual do ADE referente ao período

correspondente ao estágio probatório, será considerado o número
máximo de três resultados satisfatórios obtidos em ADIs, nesse
período.”.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente e relator - Sebastião Helvécio - Antônio Júlio -

Jayro Lessa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.922/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.922/2008
“reajusta os valores das tabelas de vencimento básico da carreira de
Advogado Autárquico”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 3/12/2008, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado
com o art. 102, do Regimento Interno, emitir parecer sobre a
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da proposta.

Fundamentação
O projeto de lei em exame propõe o reajuste das tabelas de

vencimento básico da carreira de Advogado Autárquico, de que trata a
Lei Complementar nº 81, de 10/8/2004.

Nos termos da proposta em epígrafe, as tabelas de vencimento
básico da carreira de Advogado Autárquico, de que trata a citada lei,
passam a vigorar na forma dos Anexos I, II e III do projeto, as quais
terão vigência em momentos distintos: respectivamente, a partir de
1º/1/2009, 1º/7/2009 e 1º/1/2010, o que representará um aumento de
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15% no vencimento básico dos Advogados Autárquicos.

Segundo informado pelo Poder Executivo no Ofício de nº 941/08, da
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag – e dando
cumprimento às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, a
medida acarretará impacto financeiro mensal de R$19.234,83, o que
representará um impacto anual de R$255.053,90.

O mesmo ofício informa que há dotação orçamentária suficiente
para atender às projeções de despesa com pessoal. Textualmente, diz
a Sepalg que “a incorporação desses valores à folha de pagamento do
Estado possui adequação orçamentária e financeira com a Lei
Orçamentária Anual, guarda compatibilidade com o Plano Plurianual
bem como com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e está em
conformidade com os limites de despesa com pessoal estabelecidos
pela Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Além disso, como já foi citado, as carreiras do Grupo de Atividades
Jurídicas do Poder Executivo estão disciplinadas na Lei
Complementar no 81, de 2004, tendo em vista o art. 128 da
Constituição Estadual, segundo o qual lei de tal “status” disporá sobre
as atividades da Advocacia-Geral do Estado.

No entanto, entendemos que a fixação de vencimentos não é
matéria afeta à organização da carreira. O art. 37, inciso X, da
Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda à
Constituição nº 19, ao determinar que os vencimentos dos servidores
públicos devem ser fixados ou alterados por lei específica, não fez
menção à necessidade de quórum especial para a aprovação de tal
matéria. Inferimos que a fixação de vencimentos dos servidores é
matéria que deve constar em lei ordinária, uma vez que somente as
matérias expressamente previstas no texto constitucional devem ser
tratadas em lei complementar. A esse respeito, é oportuno transcrever
o ensinamento do constitucionalista Alexandre de Moraes: “(...) a
razão da existência da lei complementar consubstancia-se no fato do
legislador constituinte ter entendido que determinadas matérias,
apesar da evidente importância, não deveriam ser regulamentadas na
própria Constituição Federal, sob pena de engessamento de futuras
alterações; mas, ao mesmo tempo, não poderiam comportar
constantes alterações através de um processo legislativo ordinário [e
acrescenta:] (...) somente poderá ser objeto de lei complementar a
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matéria taxativamente prevista na Constituição Federal, enquanto
todas as demais matérias deverão ser objeto de lei ordinária.” (“Direito
Constitucional”, 9. ed.,São Paulo: Atlas, 2001, p. 532.)

Vale esclarecer que o art. 47 da referida Lei Complementar nº 81,
que institui, entre outras, a carreira dos Advogados Autárquicos,
determina que as tabelas de vencimento básico das carreiras nela
previstas serão definidas em lei ordinária, observada a estrutura por
ela fixada. Dessa forma, entendemos que a matéria em questão deve
ser objeto de lei ordinária, como proposto no projeto de lei em estudo.

É relevante destacar, ainda, que a proposta não apresenta vício
jurídico formal. A matéria está compreendida dentro da competência
legislativa estadual, já que versa sobre remuneração dos servidores
públicos do Executivo mineiro, e a iniciativa é exclusiva do
Governador do Estado.

Por fim, para evitar que seja deduzido do reajuste que ora se
pretende conceder o valor percebido pelo servidor relativo à
Vantagem Temporária Incorporável – VTI –, referida na Lei nº 15.787,
de 27/10/2005, e também para aperfeiçoar a redação da proposta, de
modo, especialmente, a impedir que ocorra a sobreposição de
vigência das tabelas referidas nos seus anexos, propõe-se
substitutivo.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.922/2008 na forma do Substitutivo nº
1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Reajusta os valores das tabelas de vencimento básico da carreira de

Advogado Autárquico.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – As tabelas de vencimento básico da carreira de Advogado

Autárquico, de que trata a Lei Complementar nº 81, de 10 de agosto
de 2004, passam a ser as constantes nos Anexos I, II e III desta lei,
observados os respectivos prazos de vigência.

Parágrafo único - O reajuste decorrente da alteração nas tabelas de
vencimento a que se refere o “caput” não será deduzido do valor
percebido pelo servidor relativo à Vantagem Temporária Incorporável
– VTI –, a que se refere a Lei nº 15.787, de 27 de outubro de 2005.
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Art. 2º – Fica revogada a tabela constante no item II.2 do Anexo II da

Lei Complementar nº 92, de 23 de junho de 2006.
Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I
(a que se refere o art. 1º da Lei nº ,de de de 2008.)

Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Advogado Autárquico
(de 1º de janeiro a 30 de junho de 2009)

Carga horária: 30 horas semanais
* - A tabela a que se refere o Anexo I, que contém as Tabelas de

Vencimento Básico da Carreira de Advogado Autárquico (carga
horária 30 horas semanais) para o período de 1º de janeiro a 30 de
junho de 2009, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Carga horária: 40 horas semanais
* - A tabela a que se refere o Anexo I, que contém as Tabelas de

Vencimento Básico da Carreira de Advogado Autárquico (carga
horária 40 horas semanais) para o período de 1º de janeiro a 30 de
junho de 2009, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

ANEXO II
(a que se refere o art. 1º da Lei nº ,de de de 2008.)

Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Advogado Autárquico
(de 1º de julho a 31 de dezembro de 2009)

Carga horária: 30 horas semanais
* - A tabela a que se refere o Anexo II, que contém as Tabelas de

Vencimento Básico da Carreira de Advogado Autárquico (carga
horária 30 horas semanais) para o período de 1º de julho a 31 de
dezembro de 2009, foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

Carga horária: 40 horas semanais
* - A tabela a que se refere o Anexo II, que contém as Tabelas de

Vencimento Básico da Carreira de Advogado Autárquico (carga
horária 40 horas semanais) para o período de 1º de julho a 31 de
dezembro de 2009, foi publicada no “Diário do Legislativo” de
10.12.2008.

ANEXO III
(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2008.)

Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Advogado Autárquico
(a partir de 1º de janeiro de 2010)
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Carga horária: 30 horas semanais
* - A tabela a que se refere o Anexo III, que contém as Tabelas de

Vencimento Básico da Carreira de Advogado Autárquico (carga
horária 30 horas semanais) a partir de 1º de janeiro de 2010, foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Carga horária: 40 horas semanais
* - A tabela a que se refere o Anexo III, que contém as Tabelas de

Vencimento Básico da Carreira de Advogado Autárquico (carga
horária 40 horas semanais) a partir de 1º de janeiro de 2010, foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 10.12.2008.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Neider

Moreira - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.922/2008

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa
Legislativa por meio da Mensagem nº 302/2008, o projeto de lei em
epígrafe “reajusta os valores das tabelas de vencimento básico da
carreira de Advogado Autárquico”.

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

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 102, I, “a” e “b”,
combinado com o art. 188 do Regimento Interno, emitir parecer sobre
o mérito da proposição.

Fundamentação
A proposta de lei em exame propõe o reajuste das tabelas de

vencimento básico da carreira de Advogado Autárquico, de que trata a
Lei Complementar nº 81, de 10/8/2004. Trata-se de um reajuste a ser
concedido em três etapas, e 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 Advogados Autárquicos.

Quanto ao mérito, não resta dúvida de que a matéria merece a
aprovação desta Casa, por promover a valorização profissional de
servidores da área jurídica do Poder Executivo, buscando, em última
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análise, a eficiência na prestação dos serviços públicos. Ademais,
pelo que consta na mensagem do Governador que encaminha o
projeto, a medida observa os parâmetros impostos na Lei
Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000, Lei de Responsabilidade
Fiscal, o que atesta a sua compatibilidade com os princípios do
planejamento e da austeridade fiscal que devem nortear a ação da
administração pública.

A valorização dos servidores da carreira da Advocacia Pública do
Estado insere-se num conjunto de medidas que vêm sendo adotadas
pelo Poder Executivo na busca de recompor o vencimento dos cargos
dos seus servidores e adequá-los à complexidade de suas atribuições.
Não podemos olvidar a relação que há entre remuneração e
desempenho profissional, implicando eficiência na prestação dos
serviços.

E, ainda, a proposta em discussão, no que tange à remuneração,
confere tratamento isonômico às carreiras do Grupo de Atividades
Jurídicas, uma vez que o percentual de reajuste bem como a sua
vigência são semelhantes ao previsto no Projeto de Lei nº 2.752/2008,
que trata do reajuste dos valores da tabela de vencimento básico dos
cargos de Procurador do Estado.

Por fim, entendemos providencial o substitutivo apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, uma vez que tornou mais clara a
redação da proposta, evitando, especialmente, a sobreposição de
vigência das tabelas referidas nos seus anexos e a dedução do valor
percebido pelo servidor relativo à Vantagem Temporária Incorporável
– VTI –, referida na Lei nº 15.787, de 27/10/2005.

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

nº 2.922/2008 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas, relator - Chico Uejo -

Inácio Franco.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.922/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
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que foi encaminhado a esta Casa Legislativa por meio da Mensagem
n° 302/2008, reajusta os valores das tabelas de ven cimento básico da
carreira de Advogado Autárquico.

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. Por sua vez, a Comissão de Administração Pública
apreciou a matéria, opinando por sua aprovação na forma do referido
substitutivo.

Vem agora o projeto a este órgão colegiado a fim de receber
parecer, nos termos do art. 188, combinado com o art.102, inciso VII,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em exame visa a reajustar os valores das tabelas de

vencimento básico da carreira de Advogado Autárquico do Estado, de
que trata a Lei Complementar n° 81, de 10/8/2004. D e acordo com o
parágrafo único do art. 1º, o reajuste será escalonado em três etapas,
com vigência a partir de 1°/1/2009, 1°/7/2009 e 1°/ 1/2010.

Informa o autor da matéria que a medida proposta confere
tratamento isonômico, no que se refere à política remuneratória, às
carreiras do Grupo de Atividades Jurídicas do Poder Executivo,
instituídas na referida lei complementar.

Com efeito, o Governador encaminhou a esta Casa o Projeto de Lei
nº 2.752/2008, que propõe o reajuste salarial para o Procurador do
Estado, nos mesmos percentuais e datas de vigência preconizados no
projeto em análise.

Embora as carreiras do Grupo de Atividades Jurídicas do Poder
Executivo estejam disciplinadas na Lei Complementar nº 81, de 2004,
por força do art. 128 da Constituição Estadual, segundo o qual lei de
tal “status” disporá sobre as atividades da Advocacia Autárquica, a
Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a fixação de
vencimentos não é matéria afeta à organização da carreira. Isto
porque o art. 37, inciso X, da Constituição Federal, com a redação
dada pela Emenda à Constituição nº 19, ao determinar que os
vencimentos dos servidores públicos devem ser fixados ou alterados
por lei específica, não fez menção à necessidade de quórum especial
para a aprovação da matéria. Daí infere-se que somente as matérias
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expressamente previstas no texto constitucional devem ser tratadas
em lei complementar.

A referida Comissão atentou ainda para o fato de que o art. 47 da
referida Lei Complementar nº 81, que institui as carreiras dos
Advogados Autárquicos e do Procurador-Geral do Estado, determina
que as tabelas de vencimento básico das carreiras serão definidas em
lei ordinária.

Embora a Comissão tenha reconhecido que a proposição não
contém vício jurídico formal, pois está compreendida dentro da
competência legislativa estadual, já que versa sobre a remuneração
dos servidores públicos do Executivo mineiro, de iniciativa exclusiva
do Governador do Estado, pertinentemente apresentou o Substitutivo
nº 1, que objetiva aprimorar a proposição sob a ótica da técnica
legislativa e, especialmente, evitar a sobreposição de vigência das
tabelas referidas nos seus anexos, com o acréscimo de cláusula que
revoga a tabela constante no item II.2 do Anexo II da Lei
Complementar nº 92, de 23/6/2006, que estabelece, entre outras, as
tabelas de vencimento básico da carreira de Advogado Autárquico.
Isso porque o art. 3º da Lei nº 15.787, de 2005, preceitua que serão
deduzidos do valor da Vantagem Temporária Incorporável - VTI -
percebida pelo servidor os valores acrescidos ao seu vencimento
básico em decorrência da aplicação de novas tabelas, da
incorporação de valores de vencimento básico ou da concessão de
reajuste geral ou diferenciado.

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 n° 101, de
4/5/2000, atestando a sua compatibilidade com os princípios de
planejamento e austeridade fiscal que devem nortear a ação da
administração pública.

Com relação ao exame dos aspectos financeiro-orçamentários que
envolvem a proposição, devemos salientar que, segundo informação
dada pelo Poder Executivo por intermédio do Ofício nº 941/08, da
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Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, o impacto
financeiro mensal decorrente da proposta, com escalonamento em
três etapas, será de R$19.234,83. Além do mais, há dotação
orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa com
pessoal e acréscimos dela decorrentes, e “a incorporação desses
valores à folha de pagamento do Estado possui adequação
orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e guarda
compatibilidade com o Plano Plurianual, bem como com a Lei de
Diretrizes Orçamentárias, estando em conformidade com os limites de
despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade
Fiscal”.

Com efeito, o impacto financeiro anual, no valor de R$255.053,90,
em relação à Receita Corrente Líquida – RCL – é de 0,0009%,
mantendo-se praticamente inalterado o percentual da despesa com
pessoal do Poder Executivo calculado para o segundo quadrimestre
de 2008, que é de 44,27%, ficando, portanto, aquém dos 49%
permitidos pela LRF e abaixo do limite prudencial de 46,55%.

Conclusão
Em face do exposto opinamos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.922/2008, no 1° turno, na forma do Substitutivo n º1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Lafayette de Andrada -

Sebastião Helvécio - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.923/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 304/2008,
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que “reajusta os
valores das tabelas de vencimento básico das carreiras do Grupo de
Atividades de Educação Superior, institui a Gratificação de
Desempenho da Carreira de Professor de Educação Superior –
GDPES –, institui carga horária diferenciada para os servidores que
especifica e institui adicional de doutorado e mestrado para os
servidores que especifica, nos termos e em alteração das Leis nº
15.785, de 27 de outubro de 2005, nº 15.463, de 13 de janeiro de
2005, e nº 11.517, de 13 de julho de 1994”.
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O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 3/12/2008 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 análise tem por escopo promover reajustes nas

tabelas de vencimento básico das carreiras de Professor de Educação
Superior, Analista Universitário, Analista Universitário da Saúde,
Técnico Universitário, Técnico Universitário da Saúde e Auxiliar
Administrativo Universitário, todas pertencentes ao Grupo de
Atividades de Educação Superior do Poder Executivo.

Para a carreira de Professor de Educação Superior, o percentual de
reajuste proposto corresponde a 7%, retroativo a 1º/10/2008. Para as
carreiras de Auxiliar Administrativo Universitário, o reajuste é de 9%,
para as demais carreiras é de 13% retroativo a 1º de julho deste
mesmo ano.

Outra proposta consubstanciada na proposição é a instituição da
Gratificação de Desempenho da Carreira de Professor de Educação
Superior, sob a sigla GDPES, para os servidores da carreira de
Professor de Educação Superior em efetivo exercício na Universidade
do Estado de Minas Gerais – Uemg – ou na Universidade Estadual de
Montes Claros – Unimontes. Assegurado o seu pagamento retroativo
a 1º/10/2008, essa gratificação será concedida mensalmente,
mediante pontuação aferida com base em avaliação de desempenho
individual e institucional. Para tanto, o projeto estabelece os limites
máximos de pontuação correspondentes ao posicionamento do
servidor na respectiva carreira, além de fixar o valor do ponto unitário
da gratificação, referente a 0,03 (três centésimos) do valor do
vencimento básico do grau J do nível VII da estrutura da carreira de
Professor de Educação Superior, de acordo com a carga horária
praticada pelo servidor, conforme se observa do art. 3º da proposição
em estudo.

Outro objetivo do projeto é o de elevar para 40% e, sobretudo,
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igualar o valor do adicional de dedicação exclusiva concedido aos
portadores do título de mestre ou de doutor da carreira de Professor
de Educação Superior. Atualmente esses valores correspondem a
20% e 35%, respectivamente.

Finalmente, propõe-se alterar o art. 9º da Lei nº 15.463, para
acrescentar-lhe os §§ 5º e 6º. O § 5º tem por objetivo estabelecer que
os servidores que ingressarem na carreira de Técnico Universitário da
Saúde e forem designados para a função de Técnico de Radiologia
terão carga horária semanal de trabalho de 24 horas. Por conseguinte,
o § 6º determina que, na hipótese de desempenho de função diversa
da de Técnico de Radiologia, o servidor de que trata o § 5º passará a
cumprir carga horária semanal de trabalho de 30 horas.

Cumpre observar que o objetivo proposto segue a regra
estabelecida para o servidor pertencente à carreira de Técnico
Operacional de Saúde que exerce a função de Técnico de Radiologia
na Fhemig, nos termos do § 3º do art. 9º da Lei nº 15.462, de
13/1/2005, assim como o § 3º do art. 8º da Lei nº 15.465, de
13/1/2005, que estabelece que o servidor pertencente à carreira de
Técnico de Seguridade Social designado para o desempenho da
função de Técnico de Radiologia em exercício no Ipsemg terá carga
horária semanal de trabalho de 20 horas.

As medidas constantes na proposição em análise, se aprovadas,
acarretarão aumento de despesa para os cofres públicos estaduais, o
que impõe a observância das disposições da Lei Complementar nº
101, de 4/5/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Nos termos do art.
16 da referida lei, a criação, a expansão ou o aperfeiçoamento de
ação governamental que acarretem aumento de despesa devem ser
acompanhados da estimativa do impacto orçamentário-financeiro no
exercício em que devem entrar em vigor e nos dois exercícios
subseqüentes. Exige-se, ainda, declaração do ordenador de despesa
de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a Lei
Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano de Ação
Plurianual Governamental e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Para atender às determinações da Lei de Responsabilidade Fiscal, a
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por meio do Ofício nº
942/2008, encaminhado a esta Casa, informa que o impacto financeiro
mensal decorrente da criação da gratificação GDPES e do reajuste
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proposto para a carreira de Professor de Educação Superior do
quadro do magistério da Uemg e da Unimontes será de
R$2.340.034,97, gerando um impacto anual de R$31.176.508,19. O
impacto financeiro mensal decorrente do reajuste proposto para o
quadro administrativo da Uemg e da Unimontes corresponderá a
R$153.119,42, gerando um impacto anual de R$2.034.279,16.

Impõe ressaltar que o mencionado ofício ainda informa,
expressamente, que “há dotação orçamentária suficiente para atender
às projeções de despesa de pessoal e os acréscimos dela
decorrentes”. Informa, ainda, que “a incorporação desses valores à
folha de pagamento do Estado possui adequação orçamentária e
financeira com a Lei Orçamentária Anual, guarda compatibilidade com
o Plano Plurianual bem como com a Lei de Diretrizes Orçamentárias e
está em conformidade com os limites de despesa com pessoal
estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Por outro lado, a análise do conteúdo dessa informação deverá ser
feita pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, no
momento oportuno, à luz das exigências da Lei de Responsabilidade
Fiscal.

Quanto aos aspectos jurídico-formais, a proposição atende aos
pressupostos constitucionais, especialmente o art. 61, inciso VIII, da
Constituição Estadual, que atribui a esta Casa Legislativa
competência para deliberar sobre a matéria, e o art. 66, inciso III,
alínea “b”, da mesma Carta, que atribui ao Governador do Estado a
iniciativa privativa para a deflagração do processo legislativo.

Na exposição de motivos de autoria da Secretária de Estado de
Planejamento e Gestão, que o Governador anexou ao projeto,
ressalta-se que as propostas em análise “decorrem de processos de
negociação que tiveram a participação de representantes dos
servidores da Uemg e da Unimontes, bem como de técnicos da
Seplag e dos dirigentes das instituições envolvidas”. Aduz-se que
“com as referidas propostas, os salários praticados nas universidades
estaduais ficarão mais próximos dos valores médios de mercado, o
que contribuirá para a atração e retenção de servidores”. Outrossim,
“no Hospital Universitário Clemente de Faria, onde atuam os
servidores das carreiras de Técnico e Analista Universitário da Saúde,
a revisão salarial mostra-se particularmente relevante e urgente, uma
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vez que os altos índices de rotatividade dos profissionais da saúde
colocam em risco o atendimento à população do Norte do Estado”.

Verifica-se, na mencionada exposição de motivos, que os reajustes
propostos não serão deduzidos da Vantagem Temporária Incorporável
– VTI –, instituída pela Lei nº 15.787, de 27/10/2005, segundo a qual
devem ser deduzidos do valor da VTI percebida pelo servidor os
valores acrescidos ao seu vencimento básico em decorrência da
aplicação de novas tabelas, da incorporação de valores ao
vencimento básico ou da concessão de reajuste geral ou diferenciado.

Todavia, como não consta do projeto original essa previsão, foi
encaminhada a esta Casa uma emenda de autoria do Governador do
Estado propondo seja incluído no projeto um dispositivo pertinente à
questão levantada, razão pela qual apresentamos, na conclusão deste
parecer, a Emenda nº 1.

Conclusão
Concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do

Projeto de Lei nº 2.923/2008 com a Emenda nº 1, apresentada a
seguir.

EMENDA Nº 1
Acrescente-se o seguinte art. 3º, renumerando-se os demais:
“Art. 3º – O reajuste decorrente da alteração das tabelas de

vencimento a que se referem os arts. 1º e 2º não será deduzido do
valor percebido pelo servidor relativo à Vantagem Temporária
Incorporável – VTI –, a que se refere a Lei nº 15.787, de 27 de outubro
de 2005.”.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Neider Moreira - Hely Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.923/2008

Comissão de Administração Pública
Relatório

Por meio da Mensagem n° 304/2008, o Governador do E stado
encaminhou a esta Casa Legislativa o Projeto de Lei n° 2.923/2008,
que reajusta os valores das tabelas de Atividades de Educação
Superior, institui a Gratificação de Desempenho da Carreira de
Professor de Educação Superior – GDPES –, institui carga horária
diferenciada para os servidores que especifica e o adicional de
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doutorado e mestrado para os servidores que especifica.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 4/12/2008, o projeto foi
distribuído às comissões competentes para receber parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça emitiu
parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria
com a Emenda nº 1, que apresentou.

Cumpre-nos, pois, o exame do mérito da proposição, fundamentado
nos termos seguintes.

Fundamentação
A proposição em análise pretende reajustar as tabelas de

vencimento básico das carreiras de Professor de Educação Superior,
Analista Universitário, Analista Universitário da Saúde, Técnico
Universitário, Técnico Universitário da Saúde e Auxiliar Administrativo
Universitário, todas pertencentes ao Grupo de Atividades de
Educação Superior do Poder Executivo.

Propõe, assim, 7% para a carreira de Professor de Educação
Superior com efeito retroativo a 1º/10/2008, 9% para as carreiras de
Auxiliar Administrativo Universitário e 13% para as demais carreiras,
com efeito retroativo a 1º de julho deste mesmo ano.

Para os servidores da carreira de Professor de Educação Superior
em efetivo exercício na Universidade do Estado de Minas Gerais –
Uemg – ou na Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes,
ainda é previsto o pagamento da Gratificação de Desempenho da
Carreira de Professor de Educação Superior – GDPES –, instituída no
art. 3º da proposição, assegurando-se o seu pagamento a partir de
1º/10/2008.

De acordo com o projeto, essa gratificação será concedida
mensalmente, mediante pontuação aferida com base em avaliação de
desempenho individual e institucional. Essa pontuação está prevista
no § 2º do art. 3º citado, em valores máximos, correspondentes ao
posicionamento do servidor na respectiva carreira. Já o parágrafo
seguinte fixa o valor do ponto unitário da gratificação, correspondente
a 0,03 do valor do vencimento básico do grau J do nível VII da
estrutura da carreira de Professor de Educação Superior, de acordo
com a carga horária praticada pelo servidor.

Outra proposta consubstanciada no projeto é a alteração do valor do
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adicional de dedicação exclusiva concedido aos portadores do título
de mestre ou de doutor da carreira de Professor de Educação
Superior, elevando-se esse valor para 40% .

Cumpre observar que o percentual atual corresponde a 20% e 35%
sobre o vencimento básico, respectivamente.

Segundo a exposição de motivos que acompanha a proposição, “a
proposta de criação da GDPES está alinhada com as diretrizes que
orientam a formulação das políticas de recursos humanos do Poder
Executivo Estadual”, visando à melhoria do desempenho individual e
ao alcance das metas no Acordo de Resultados.

De acordo com a citada exposição de motivos, “no Hospital
Universitário Clemente de Faria, onde atuam os servidores das
carreiras de Técnico Universitário da Saúde e de Analista Universitário
da Saúde, a revisão salarial mostra-se particularmente relevante e
urgente, uma vez que os altos índices de rotatividade dos profissionais
da saúde colocam em risco o atendimento à população do Norte do
Estado”.

A propósito, o projeto altera a redação do art. 9º da Lei nº 15.463, de
13/1/2005, com o objetivo de estabelecer que os servidores que
ingressarem na carreira de Técnico Universitário da Saúde e forem
designados para a função de Técnico de Radiologia terão carga
horária semanal de trabalho de 24 horas, seguindo a regra já
estabelecida para o servidor pertencente à carreira de Técnico
Operacional de Saúde que exerce a função de Técnico de Radiologia
na Fhemig e para o servidor pertencente à carreira de Técnico de
Seguridade Social designado para o desempenho da função de
Técnico de Radiologia em exercício no Ipsemg.

Verifica-se que os reajustes propostos para os profissionais da
educação superior fazem parte da recomposição salarial iniciada em
2005 pelo governo do Estado, com a implantação dos planos de
carreiras do Grupo de Atividades de Educação Superior, por meio da
Lei nº 15.463, de 13/1/2005, e das respectivas tabelas de vencimento
básico, por meio da Lei nº 15.785, de 17/10/2008.

Reconhecemos que as medidas propostas no projeto em análise
são relevantes, convenientes e oportunas e contribuirão para fomentar
a educação de boa qualidade no Estado.

Conclusão
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Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.923/2008

com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco, relator - Ademir

Lucas - Chico Uejo - Domingos Sávio.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.923/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras do
Grupo de Atividades de Educação Superior, institui a Gratificação de
Desempenho da Carreira de Professor de Educação Superior –
GDPES –, institui carga horária diferenciada para os servidores que
especifica e institui adicional de doutorado e mestrado para os
servidores que especifica, nos termos e em alteração das Leis n°s
15.785, de 27/10/2005, 15.463, de 13/1/2005, e 11.517, de 13/7/94.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade
com a Emenda n° 1, que apresentou.

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de
Administração Pública, que opinou por sua aprovação.

Vem agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, em
obediência aos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição sob comento tem por finalidade promover reajustes

nas tabelas de vencimento básico das carreiras de Professor de
Educação Superior, Analista Universitário, Analista Universitário da
Saúde, Técnico Universitário, Técnico Universitário da Saúde e
Auxiliar do Grupo de Atividades de Educação Superior do Poder
Executivo.

A Mensagem n° 304, de 1°/12/2008, do Governador do Estado,
dispõe que os objetivos básicos da proposição dizem respeito ao
funcionamento da Uemg e da Unimontes em sua condição de
universidades estaduais:

1) alteração da Lei n° 15.785, de 27/10/2005, modif icando tabelas de
vencimento básico das carreiras que especifica;

2) instituição da gratificação de Desempenho da Carreira de
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Professor de Educação Superior – GDPES, nos termos da Lei n°
15.463, de 13/1/2005;

3) alteração da Lei n° 15.463, de 2005, no tocante à carga horária de
função específica na carreira de Técnico Universitário de Saúde;

4) alteração da Lei n° 11.517, de 13/7/94, sobre a aplicação de
adicional de dedicação exclusiva para servidores que detenham o
grau de mestrado e doutorado.

A Comissão de Constituição e Justiça após análise acurada do
projeto, ressaltou que, quanto aos aspectos jurídicos-formais, o
projeto atende aos pressupostos constitucionais. Todavia, objetivando
atender a anseio dos servidores, apresentou a Emenda n° 1, que
estabelece que, do reajuste de que trata a proposição, não será
deduzido o valor percebido pelo funcionário relativo à Vantagem
Temporária Incorporável – VTI –, a que se refere a Lei n° 15.787, de
27/10/2005.

A Comissão de Administração Pública ratificou o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e salientou que as inovações
constantes na proposição são uma maneira de reconhecer a
capacidade profissional dos corpos docentes das entidades referidas.

Consoante o Ofício nº 942/2008, da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão o impacto financeiro mensal decorrente da
proposta que cria o GDPES para a carreira de Professor de Educação
Superior e reajusta as tabelas de vencimento básico da carreira do
quadro de magistério da Uemg e Unimontes será de R$2.340.034,97,
gerando um impacto anual de R$31.176.508,19.

O impacto financeiro relativo ao reajuste para o quadro
administrativo da Uemg e Unimontes, previsto também na mesma
proposição, será de R$153.119,42, ficando seu impacto anual em
R$2.034.279,16. A soma dos dois quadros perfaz um impacto de
R$33.210.787,35, significando um aumento de 0,12% de despesa do
Estado com pessoal. Todavia, o percentual da Despesa Total com
Pessoal em relação à Receita Corrente Líquida, perfaz 44,9%, ficando
aquém dos 49% permitidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.923/2008 no 1° turno, com a Emenda n° 1, apresent ada pela
Comissão de Constituição e Justiça.
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Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Elisa Costa -

Antônio Júlio - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.924/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa
por meio da Mensagem nº 305/2008, o projeto de lei em epígrafe
“reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras
do Poder Executivo que menciona”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 3/12/2008, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em análise, nos termos do seu § 1º, reajusta em 5% os

valores das tabelas de vencimento básico de determinadas carreiras
dos Grupos de Atividades de Planejamento, Tesouraria, Auditoria e
Político-Institucionais, Agricultura e Pecuária, Ciência e Tecnologia,
Cultura, Desenvolvimento Econômico e Social, Defesa Social e
Transportes e Obras Públicas e da carreira de Auditor Interno do
Poder Executivo. Trata-se das seguintes carreiras:

I – de Auxiliar Executivo, de Assistente e de Analista da Defesa
Social; de Auxiliar e de Assistente Administrativo e de Gestor da
Defensoria Pública, de Auxiliar, de Técnico Assistente e de Analista da
Polícia Civil, de que tratam os itens I.1, I.2 e I.3 do Anexo I da Lei nº
15.961, de 30/12/2005;

II – de Auxiliar, de Técnico e de Analista de Desenvolvimento Rural,
de que trata o item II.2 do Anexo II da Lei nº 15.961, de 2005;

III – carreira de Auditor Interno, de que trata o item III.2 do Anexo III
da Lei nº 15.961, de 2005;

IV – de Auxiliar, de Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia,
de Gestor em Ciência e Tecnologia e de Pesquisador em Ciência e
Tecnologia, de que tratam os itens VI.1 e VI.2 do Anexo VI da Lei nº
15.961, de 2005;
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V – de Auxiliar e de Técnico e de Gestor de Cultura, de Professor de

Arte e Restauro, de Auxiliar, de Técnico e de Analista de Gestão
Artística, de Músico Instrumentista, Músico Cantor, Bailarino e
Professor de Arte, de que tratam os itens VII.1 e VII.2 do Anexo VII da
Lei nº 15.961, de 2005;

VI – de Auxiliar de Serviços Operacionais, de Assistente e de
Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento, de
Auxiliar, de Técnico e de Analista de Gestão e Registro Empresarial,
de Auxiliar, de Técnico e de Analista de Gestão Lotérica, de Auxiliar e
de Assistente Administrativo de Telecomunicações, de Gestor de
Telecomunicações, de Auxiliar, de Técnico e de Analista de
Desenvolvimento Econômico e Social, de Auxiliar, de Assistente e de
Analista de Administração de Estádios, de que tratam os itens VIII.1,
VIII.4, VIII.5, VIII.6, VIII.7 e VIII.8 do Anexo VIII da Lei nº 15.961, de
2005;

VII – de Auxiliar, de Agente, de Fiscal Assistente, de Fiscal e de
Gestor de Transportes e Obras Públicas, de que trata o item IX.1 do
Anexo IX da Lei nº 15.961, de 2005;

VIII – de Oficial de Serviços Operacionais, de Auxiliar de Serviços
Governamentais, de Agente e de Gestor Governamental, de Auxiliar
da Indústria Gráfica, de Auxiliar de Administração Geral, de Técnico
da Indústria Gráfica, de Técnico de Administração Geral, de Analista
de Gestão, Técnico de Aeronave do Gabinete Militar e Comandante
de Aeronave do Gabinete Militar do Governador, de que tratam os
itens X.1, X.2, X.3, X.4 do Anexo X da Lei nº 15.961, de 2005.

O referido reajuste de 5% será concedido a partir de 1º de janeiro de
2009. O projeto concede ainda reajuste de 7,33% nas tabelas de
vencimento básico da carreira de Professor de Ensino Médio e
Tecnológico, constantes no item VIII.2 do Anexo VIII da Lei nº
15.961,de 2005 , a partir de 1º/11/2008.

O Governador do Estado, na mensagem que encaminhou o projeto,
ressalta que o reajuste proposto constitui de medida que visa “à
valorização dos servidores das carreiras do Poder Executivo e vai ao
encontro de demandas das entidades sindicais, aplicando-se às
carreiras que não foram contempladas com aumento do vencimento
básico ou concessão de vantagens após a vigência do novo
posicionamento, ocorrido em 1º de janeiro de 2006”.
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De fato, o governo do Estado, desde o ano de 2003, vem

implementando a organização dos quadros funcionais do Poder
Executivo. Dessa forma, primeiramente, foram editadas no ano de
2004, leis instituindo as carreiras específicas daquele Poder, que
compõem os Grupos de Atividade. Após, foram aprovadas leis que
instituíram as tabelas de vencimento básico das respectivas carreiras,
escalonados em níveis e graus, levando em consideração a carga
horária semanal de trabalho e o nível de escolaridade dos servidores.

Essas tabelas vêm sendo reajustadas, de forma progressiva, por
normas esparsas, que buscam adequar a remuneração dos servidores
públicos à natureza e complexidade do cargo que ocupa. Ressalte-se
que o projeto de lei em análise concede um reajuste linear a um
grande número de carreiras do Poder Executivo, reforçando o intuito
de recompor gradualmente os valores dos vencimentos dos servidores
ao mercado de trabalho. É o que se pode observar na justificativa
apresentada na exposição de motivos na qual se ressalta que o
reajuste proposto para o vencimento básico inicial da carreira de
Professor de Ensino Médio e Tecnológico da Utramig pretende que o
vencimento inicial da carreira somado à Gratificação de Incentivo à
Docência resultará numa remuneração de R$912,37 para uma carga
horária de 24 horas semanais, e de R$1.036,80, para uma carga
horária de 30 horas semanais.

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 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 dos 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 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 art. 16 da LRF exige, ainda, que qualquer ato que acarrete
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aumento de despesa seja acompanhado da estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deve entrar em vigor e
nos dois exercícios subseqüentes bem como da 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 de Ação Governamental e
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A esse respeito, informamos que, juntamente com o projeto de lei,
foi apresentado relatório contendo dados sobre o impacto
orçamentário-financeiro decorrente do reajuste proposto, como
também a declaração da Secretária de Estado de Planejamento e
Gestão de que há disponibilidade financeira e orçamentária para fazer
juz à implementação dos reajustes. Esses dados e a respectiva
adequação aos comandos da Lei de Responsabilidade Fiscal serão,
no momento oportuno, analisados pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Finalmente, deve-se destacar que foi encaminhada a esta Casa uma
emenda de autoria do Governador do Estado propondo a inclusão, no
projeto, de um dispositivo que determina que não sejam deduzidos da
Vantagem Temporária Incorporável – VTI –, instituída pela Lei nº
15.787, de 27/10/2005, os valores dos reajustes propostos no projeto
em análise. Com efeito, segundo a lei que instituiu a VTI, os valores
acrescidos ao vencimento básico do servidor em decorrência da
aplicação de novas tabelas, da incorporação de valores ao
vencimento básico ou da concessão de reajuste geral ou diferenciado
devem ser deduzidos do seu valor. Por esta razão, apresentamos a
Emenda nº 1, que garante a pretensão do Poder Executivo e favorece
os servidores na medida em que confere a eles um acréscimo nominal
aos seus vencimentos.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.924/2008 com
a Emenda nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo:
"Art. ... – Os reajustes previstos nos arts. 1º e 2º não serão

deduzidos do valor da Vantagem Temporária Incorporável -VTI ,
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instituída pela Lei nº 15.787, de 27 de outubro de 2005.”

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Neider Moreira - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.924/2008

Comissão de Administração Pública
Relatório

O projeto de lei em epígrafe, de autoria do Governador do Estado,
que foi encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº
305/2008, “reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das
carreiras do Poder Executivo que menciona”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 3/12/2008, 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 da matéria com a Emenda nº 1, que
apresentou.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos regimentais, analisar a
matéria quanto aos aspectos de mérito.

Fundamentação
A proposição em exame pretende conceder um reajuste de 5% nos

vencimentos básicos das tabelas de determinadas carreiras do Poder
Executivo. Trata-se de carreiras dos Grupos de Atividades de
Planejamento, Tesouraria, Auditoria e Político-Institucionais,
Agricultura e Pecuária, Ciência e Tecnologia, Cultura,
Desenvolvimento Econômico e Social, Defesa Social e Transportes e
Obras Públicas e da carreira de Auditor Interno do Poder Executivo.
As referidas tabelas de vencimento estão previstas na Lei nº 15.691,
de 30/12/2005, e o reajuste para elas proposto terá vigência a partir
de 1º/1/2009. O projeto concede ainda reajuste de 7,33% nas tabelas
de vencimento básico da carreira de Professor de Ensino Médio e
Tecnológico da Utramig, constantes no item VIII.2 do Anexo VIII da Lei
nº 15.961, de 2005 , a partir de 1º/11/2008.

É necessário destacar que o reajuste proposto não contempla todas
as carreiras do Poder Executivo, uma vez que muitas delas já tiveram
os vencimentos reajustados, seja por meio de aumento no vencimento
básico, seja pela concessão de outras vantagens remuneratórias.
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Nota-se, assim, que o Poder Executivo busca recompor, de forma
gradativa, a remuneração dos seus servidores, medida que
consideramos extremamente oportuna, tendo em vista a necessidade
da valorização dos servidores de carreira do serviço público. Com
efeito, vale destacar que, desde o ano de 2003, o governo do Estado
vem editando leis com o intuito de organizar os seus quadros
funcionais e recompor os vencimentos dos seus servidores.

Como bem ressaltou a Comissão de Constituição e Justiça no seu
parecer, a matéria está em conformidade com a responsabilidade
fiscal e orçamentária exigida pela Lei Complementar Federal nº 101,
de 4/5/2000. Para comprovar essa conformidade, o Poder Executivo
apresentou relatório contendo dados sobre o impacto orçamentário-
financeiro decorrente do reajuste proposto, os quais serão, no
momento oportuno, analisados pela Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária.

Vale ainda destacar que a Comissão de Constituição e Justiça
apresentou emenda, acolhendo a proposta do Governador do Estado,
encaminhada a esta Casa por meio de mensagem, na qual determina
que o reajuste proposto não seja deduzido da Vantagem Temporária
Incorporável – VTI –, instituída pela Lei nº 15.787. Esta medida
garante um aumento real no vencimento dos servidores, uma vez que
a lei que instituiu a VTI determina que os valores acrescidos ao
vencimento básico do servidor em decorrência da aplicação de novas
tabelas sejam deduzidos do seu valor.

Por estas razões, somos favoráveis à aprovação do projeto, que vai
ao encontro da valorização dos servidores e busca, em última análise,
a maior eficiência dos serviços públicos.

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

2.924/2008 com a Emenda nº 1 da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Domingos Sávio, relator - Ademir

Lucas - Chico Uejo - Inácio Franco.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.924/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe

que foi encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº
305/2008, “reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das
carreiras do Poder Executivo que menciona”.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade
com a Emenda n° 1, que apresentou.

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de
Administração Pública, que opinou por sua aprovação.

Vem agora a proposição a esta Comissão para receber parecer, em
obediência aos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em análise, nos termos do seu § 1º, reajusta em 5% os

valores das tabelas de vencimento básico de determinadas carreiras
dos Grupos de Atividades de Planejamento, Tesouraria, Auditoria e
Político-Institucionais, Agricultura e Pecuária, Ciência e Tecnologia,
Cultura, Desenvolvimento Econômico e Social, Defesa Social e
Transportes e Obras Públicas e da carreira de Auditor Interno do
Poder Executivo. Trata-se das seguintes carreiras:

I – de Auxiliar Executivo, de Assistente e de Analista da Defesa
Social; de Auxiliar e de Assistente Administrativo e de Gestor da
Defensoria Pública, de Auxiliar, de Técnico Assistente e de Analista da
Polícia Civil, de que tratam os itens I.1, I.2 e I.3 do Anexo I da Lei nº
15.961, de 30 de dezembro de 2005;

II – de Auxiliar, de Técnico e de Analista de Desenvolvimento Rural,
de que trata o item II.2 do Anexo II da Lei nº 15.961, de 2005;

III – de Auditor Interno, de que trata o item III.2 do Anexo III da Lei nº
15.961, de 2005;

IV – de Auxiliar, de Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia,
de Gestor em Ciência e Tecnologia e de Pesquisador em Ciência e
Tecnologia, de que tratam os itens VI.1 e VI.2 do Anexo VI da Lei nº
15.961, de 2005;

V – de Auxiliar e de Técnico e de Gestor de Cultura, de Professor de
Arte e Restauro, de Auxiliar, de Técnico e de Analista de Gestão
Artística, de Músico Instrumentista, Músico Cantor, Bailarino e
Professor de Arte, de que tratam os itens VII.1 e VII.2 do Anexo VII da
Lei nº 15.961, de 2005;
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VI – de Auxiliar de Serviços Operacionais, de Assistente e de

Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento, de
Auxiliar, de Técnico e de Analista de Gestão e Registro Empresarial,
de Auxiliar, de Técnico e de Analista de Gestão Lotérica, de Auxiliar e
de Assistente Administrativo de Telecomunicações, de Gestor de
Telecomunicações, de Auxiliar, de Técnico e de Analista de
Desenvolvimento Econômico e Social, de Auxiliar, de Assistente e de
Analista de Administração de Estádios, de que tratam os itens VIII.1,
VIII.4, VIII.5, VIII.6, VIII.7 e VIII.8 do Anexo VIII da Lei nº 15.961, de
2005;

VII – de Auxiliar, de Agente, de Fiscal Assistente, de Fiscal e de
Gestor de Transportes e Obras Públicas, de que trata o item IX.1 do
Anexo IX da Lei nº 15.961, de 2005;

VIII – de Oficial de Serviços Operacionais, de Auxiliar de Serviços
Governamentais, de Agente e de Gestor Governamental, de Auxiliar
da Indústria Gráfica, de Auxiliar de Administração Geral, de Técnico
da Indústria Gráfica, de Técnico de Administração Geral, de Analista
de Gestão, Técnico de Aeronave do Gabinete Militar e Comandante
de Aeronave do Gabinete Militar do Governador, de que tratam os
itens X.1, X.2, X.3, X.4 do Anexo X da Lei nº 15.961, de 2005.

O referido reajuste de 5% será concedido a partir de 1º/1/2009. O
projeto concede ainda reajuste de 7,33% nas tabelas de vencimento
básico da carreira de Professor de Ensino Médio e Tecnológico,
constantes no item VIII.2 do Anexo VIII da Lei nº 15.961, de 2005 , a
partir de 1º/11/2008.

A Comissão de Constituição e Justiça, após análise acurada do
projeto, ressaltou que, quanto aos aspectos jurídico-formais, o projeto
atende aos pressupostos constitucionais. Todavia, objetivando
atender a anseio dos servidores, apresentou a Emenda n° 1,
estabelecendo que, do reajuste de que trata a proposição, não será
deduzido o valor percebido pelo funcionário relativo à Vantagem
Temporária Incorporável – VTI –, a que se refere a Lei n° 15.787, de
27/10/2005.

A Comissão de Administração Pública, por seu turno, ratificou o
parecer da Comissão que a antecedeu e salientou que as inovações
constantes na proposição são uma maneira de reconhecer a
capacidade profissional dos servidores e dos corpos docentes das
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entidades referidas.

No que respeita a esta Comissão, informamos que, juntamente com
o projeto de lei, foi apresentado relatório contendo dados sobre o
impacto orçamentário-financeiro decorrente do reajuste proposto,
como também a declaração da Secretaria de Estado de Planejamento
e Gestão de que há disponibilidade financeira e orçamentária para
fazer juz à implementação dos reajustes. Com efeito, o impacto
financeiro anual relativo ao reajuste para os quadros, tanto
administrativo como dos professores da Utramig, soma
R$16.382.058,28, significando um aumento de 0,06% de despesa do
Estado com pessoal. Todavia, o percentual da Despesa Total com
Pessoal em relação à Receita Corrente Líquida, perfaz 44,33%,
ficando aquém dos 49% permitidos pela Lei de Responsabilidade
Fiscal.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.924/2008 no 1° turno, com a Emenda n° 1, apresent ada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Júlio -

Elisa Costa - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.925/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 306/2008,
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que “altera a Lei
Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, a Lei nº 15.474, de 28 de
janeiro de 2005, e reajusta os valores das tabelas de vencimento
básico da carreira do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de
Minas Gerais – Ipem – e os valores da Bolsa de Atividades Especiais
da Fundação Hospitalar de Minas Gerais – Fhemig”.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 3/12/2008 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
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quanto aos seus aspectos jurídicos, constitucionais e legais,
fundamentado nos termos seguintes.

Fundamentação
O projeto de lei em análise reajusta os valores das tabelas de

vencimento básico das carreiras do Instituto de Pesos e Medidas do
Estado de Minas Gerais – Ipem –, bem como os valores da Bolsa de
Atividades Especiais da Fundação Hospitalar de Minas Gerais –
Fhemig.

Os reajustes propostos para as tabelas de vencimento básico do
Ipem são da ordem de 8,8% para as carreiras de Auxiliar de Serviços
Operacionais e de Auxiliar de Gestão, Metrologia e Qualidade; 8,7%
para a carreira de Agente Fiscal de Gestão, Metrologia e Qualidade e
de 20% para a carreira de Analista de Gestão, Metrologia e
Qualidade. Esses reajustes são retroativos a 1º de setembro de 2008.

Aduz o Governador, na sua Exposição de Motivos, que o percentual
diferenciado proposto para a carreira de Analista de Gestão,
Metrologia e Qualidade “decorre da necessidade de atração e
retenção de profissionais qualificados para compor o quadro de
pessoal da instituição”. Trata-se de matéria inerente ao mérito, que
será analisado pela comissão competente no momento oportuno.

O art. 2º da proposição reajusta em 8% os valores da Bolsa de
Atividades Especiais da Fhemig. A referida bolsa é paga às pessoas
relacionadas no anexo da Lei nº 15.790, de 3/11/2005, que têm ou
tiveram hanseníase e auxiliam no tratamento de portadores da doença
nos hospitais e colônias.

O art. 3º do projeto dá nova redação para os arts. 12 e 13 da Lei
Delegada nº 174, de 26/1/2007, visando a explicitar que as funções
gratificadas não são base de cálculo para os adicionais de tempo de
serviço adquiridos após a data de promulgação da Emenda à
Constituição da República nº 19, de 4/6/1998.

O art. 4º visa a alterar a redação do “caput” do art. 16 Lei nº 15.474,
de 28/1/2005, deixando para decreto a definição da forma de cálculo
do pagamento dos prêmios de que trata a referida lei.

No que toca às questões de natureza jurídico-formal, esclarecemos
que a matéria se insere no âmbito da competência do Estado
membro.

Quanto à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, trata-se de
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matéria de competência do Governador do Estado, sendo observada
a norma do art. 66, III, “b”, da Constituição do Estado.

Nesse sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
STF
RE-AgR 554536 / RJ - Rio de Janeiro
AG.REG.NO Recurso Extraordinário
Relator(a): Min. Eros Grau
Julgamento: 09/09/2008
Órgão Julgador: Segunda Turma
Ementa: Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. artigo 61, §

1º, da cb/88. Competência Privativa. Chefe do Poder Executivo.
Legislação Local. Fatos e Provas. Súmulas 279 e 280 do supremo
tribunal federal. 1. O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência no
sentido de que o artigo 61, § 1º, da Constituição do Brasil, confere ao
Chefe do Poder Executivo a competência privativa para iniciar os
processos de elaboração de textos legislativos que disponham sobre a
criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração
Direta e Autárquica, o aumento da respectiva remuneração, bem
como os referentes a servidores públicos da União e dos Territórios,
seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e
aposentadoria. Esta cláusula da reserva de iniciativa, inserta no § 1º
do artigo 61 da Constituição de 1988, é corolário do princípio da
harmonia e interdependência entre os Poderes, sendo de compulsória
observância pelos entes-federados, inclusive no exercício do poder
reformador que lhes assiste. Precedentes. 2. Para dissentir-se do
acórdão recorrido seria necessário o reexame de legislação local e de
fatos e provas, circunstâncias que impedem a admissão do recurso
extraordinário ante os óbices das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo
Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento.

Em cumprimento da norma do art. 16 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, o projeto de lei foi instruído com estudo do impacto financeiro
decorrente das propostas, que deverá ser analisado pela Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária no momento oportuno.

É importante observar, entretanto, que é necessária a apresentação
de emenda para acrescentar ao Anexo VIII.3.1 a que se refere o
Anexo I do projeto coluna relativa ao nível de escolaridade. Trata-se
de medida que visa a adequar a tabela ao modelo da Lei nº 15.961,
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de 30/12/2005. Assim, a Emenda nº 1, que apresentamos, pretende
sanar vício de natureza estritamente formal.

É mister também a apresentação de emenda para sanar vício
inerente à técnica legislativa presente no art. 3º do projeto.

O art. 4º do projeto, ao alterar a redação do “caput” do art. 16 da Lei
nº 15.474, de 28/1/2005, visa a deixar para decreto a definição da
forma de cálculo do pagamento dos seguinte prêmios: Prêmio de
Produtividade de Vigilância Sanitária – PPVS –, Prêmio de
Produtividade de Vigilância Epidemiológica e Ambiental – PPVEA – e
Prêmio de Produtividade de Auditoria do SUS – PPAUD –, destinados
aos servidores designados como autoridade sanitária para o exercício
das atividades de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e
ambiental e auditoria assistencial. Essa medida afronta o art. 37,
inciso X, da Constituição da República, que dispõe que a
remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada
mediante lei. A lei a que se refere o texto constitucional é a lei em
sentido estrito, razão pela qual a matéria não pode ser disciplinada em
decreto ou qualquer ato normativo infralegal. Nesse sentido é o
entendimento do Supremo Tribunal Federal:

STF
ADI 3232 / TO - Tocantins
Ação Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): Min. Cezar Peluso
Julgamento: 14/08/2008
Órgão Julgador: Tribunal Pleno
Ementas: 1. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Condição. Objeto.

Decreto que cria cargos públicos remunerados e estabelece as
respectivas denominações, competências e remunerações. Execução
de lei inconstitucional. Caráter residual de decreto autônomo.
Possibilidade jurídica do pedido. Precedentes. É admissível controle
concentrado de constitucionalidade de decreto que, dando execução a
lei inconstitucional, crie cargos públicos remunerados e estabeleça as
respectivas denominações, competências, atribuições e
remunerações. 2. Inconstitucionalidade. Ação direta. Art. 5° da Lei n°
1.124/2000, do Estado do Tocantins. Administração pública. Criação
de cargos e funções. Fixação de atribuições e remuneração dos
servidores. Efeitos jurídicos delegados a decretos do Chefe do
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Executivo. Aumento de despesas. Inadmissibilidade. Necessidade de
lei em sentido formal, de iniciativa privativa daquele. Ofensa aos arts.
61, § 1°, inc. II, "a", e 84, inc. VI, "a", da CF. Precedentes. Ações
julgadas procedentes. São inconstitucionais a lei que autorize o Chefe
do Poder Executivo a dispor, mediante decreto, sobre criação de
cargos públicos remunerados, bem como os decretos que lhe dêem
execução.

STF
MED. CAUT. ADI 2.075 -7 / RJ - Rio de Janeiro
Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): Min. Celso de Mello
Julgamento: 07/02/2001
Órgão Julgador: Tribunal Pleno
“O tema concernente à disciplina jurídica da remuneração funcional

submete-se ao postulado constitucional da reserva absoluta de lei,
vedando-se, em conseqüência, a intervenção de outros atos estatais
revestidos de menor positividade jurídica, emanados de fontes
normativas que se revelem estranhas, quanto à sua origem
institucional, ao âmbito de atuação do Poder Legislativo, notadamente
quando se tratar de imposições restritivas ou de fixação de limitações
quantitativas ao estipêndio devido aos agentes públicos em geral.”

Por isso, faz-se necessária a apresentação de emenda para a
supressão do art. 4º, em razão da sua inconstitucionalidade.

Finalmente, deve-se destacar que, para que o reajuste proposto no
art. 1º não seja deduzido da Vantagem Temporária Incorporável – VTI
–, instituída pela Lei nº 15.787, de 27 de outubro de 2005, faz-se
necessária a apresentação de emenda. Afinal, segundo a lei que criou
a VTI devem ser deduzidos do seu valor percebido pelo servidor os
valores acrescidos ao seu vencimento básico em decorrência da
aplicação de novas tabelas, da incorporação de valores ao
vencimento básico ou da concessão de reajuste geral ou diferenciado.
Como não consta do projeto original essa previsão, foi encaminhada a
esta Casa uma emenda de autoria do Governador do Estado
propondo a inclusão no projeto de um dispositivo pertinente à questão
levantada, razão pela qual apresentamos, na conclusão deste
parecer, a Emenda nº 4.

Conclusão
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Diante do exposto, concluímos pela constitucionalidade, juridicidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 2.925/2008 com as Emendas nºs 1 a
4, que apresentamos a seguir.

EMENDA Nº 1
Acrescente-se à tabela de vencimento “VIII.3.1.Carreira de Auxiliar

de Atividades Operacionais” a seguinte coluna, que será a primeira:
“VIII.3.1.Carreira de Auxiliar de Atividades Operacionais
* - A coluna a que se refere a Emenda nº 1 foi publicada no “Diário

do Legislativo” de 10.11.2008.
EMENDA Nº 2

Dê-se ao art. 3º a seguinte redação:
“Art. 3º – O § 5º do art. 12 e o § 5º do art. 13 da Lei Delegada nº

174, de 26 de janeiro de 2006, passam a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 12 – (...)
§ 5º – O valor da FGR a que se refere o inciso I do § 2º deste artigo

bem como a parcela de 30% (trinta por cento) a que se refere o inciso
II do § 2º não se incorporarão à remuneração do servidor nem aos
proventos de aposentadoria ou à pensão do servidor e não servem
como base de cálculo para a outro benefício ou vantagem, salvo a
decorrente de adicional por tempo de serviço adquirido até a data da
promulgação da Emenda à Constituição da República nº 19, de 4 de
junho de 1998, de gratificação natalina e de adicional de férias.

Art. 13 – (...)
§ 5º – O valor da FGA a que se refere o inciso I do § 2º deste artigo

bem como a parcela de 30% (trinta por cento) a que se refere o inciso
II do § 2º não se incorporarão à remuneração do servidor nem aos
proventos de aposentadoria ou à pensão do servidor e não servem
como base de cálculo para a outro benefício ou vantagem, salvo a
decorrente de adicional por tempo de serviço adquirido até a data da
promulgação da Emenda à Constituição da República nº 19, de 1998,
de gratificação natalina e de adicional de férias.”.

EMENDA Nº 3
Dê-se ao art. 4º a seguinte redação:
“Art. 4º – O ‘caput’ do art. 16 da Lei nº 15.474, de 28 de janeiro de

2005, passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 16 – Os recursos destinados ao pagamento dos prêmios a que
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se refere o art. 15 serão distribuídos entre os servidores
considerando-se o resultado obtido no acordo de resultados, conforme
definição em decreto.’.”

EMENDA Nº 4
Acrescente-se ao art. 1º o seguinte parágrafo único:
“Art. 1º –
Parágrafo único – O reajuste decorrente da alteração das tabelas de

vencimento de que trata o ‘caput’ não será deduzido do valor
percebido pelo servidor relativo à Vantagem Temporária Incorporável
– VTI –, a que se refere a Lei nº 15.787, de 27 de outubro de 2005.”.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Delvito

Alves - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.925/2008

Comissão de Administração Pública
Relatório

O Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 306/2008,
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que “altera a Lei
Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, a Lei nº 15.474, de 28 de
janeiro de 2005, e reajusta os valores das tabelas de vencimento
básico da carreira do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de
Minas Gerais – Ipem – e os valores da Bolsa de Atividades Especiais
da Fundação Hospitalar de Minas Gerais – Fhemig”.

O projeto foi distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
para receber parecer, nos termos do art. 188, combinado com o art.
102, do Regimento Interno.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu por sua
constitucionalidade, legalidade e juridicidade, na forma das Emendas
nºs 1 a 4, que apresentou. Cumpre agora a esta Comissão o exame
da matéria quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em epígrafe reajusta os valores das tabelas de

vencimento básico das carreiras do Instituto de Pesos e Medidas do
Estado de Minas Gerais – Ipem – bem como os valores da Bolsa de
Atividades Especiais da Fundação Hospitalar de Minas Gerais –
Fhemig.
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Os reajustes propostos para as tabelas de vencimento básico do

Ipem são da ordem de 8,8% para as carreiras de Auxiliar de Serviços
Operacionais e de Auxiliar de Gestão, Metrologia e Qualidade; 8,7%
para a carreira de Agente Fiscal de Gestão, Metrologia e Qualidade e
de 20% para a carreira de Analista de Gestão, Metrologia e
Qualidade. O percentual diferenciado proposto para carreira de
Analista de Gestão, Metrologia e Qualidade decorre, segundo
manifestação do Governador do Estado, da necessidade de atração e
retenção de profissionais qualificados para compor o quadro de
pessoal da instituição. Esses reajustes retroagem a 1º/9/2008.

O projeto reajusta também em 8% os valores da Bolsa de Atividades
Especiais da Fhemig, que é paga às pessoas relacionadas no Anexo
da Lei nº 15.790, de 3/11/2005, que têm ou tiveram hanseníase e
auxiliam no tratamento de portadores da doença nos hospitais e
colônias.

O art. 3º trata das funções gratificadas de regulação da assistência à
saúde – FGR. Essas são destinadas a servidores designados
autoridades sanitárias para o exercício de atividades de regulação da
assistência à saúde. A proposição visa a esclarecer que essas
gratificações não são base de cálculo para os adicionais por tempo de
serviço adquiridos após a data da promulgação da Emenda à
Constituição da República nº 19, de 4/6/98. A Comissão de
Constituição e Justiça apresentou a Emenda nº 2 para aprimorar o
texto do dispositivo mencionado.

O art. 4º da proposição, na sua redação original, visava a deixar
para decreto a definição da forma de cálculo do pagamento dos
seguintes prêmios: Prêmio de Produtividade de Vigilância Sanitária –
PPVS –, Prêmio de Produtividade de Vigilância Epidemiológica e
Ambiental – PPVEA – e Prêmio de Produtividade de Auditoria do SUS
– PPAUD –, destinados aos servidores designados autoridades
sanitárias para o exercício de atividades de vigilância sanitária,
vigilância epidemiológica e ambiental e auditoria assistencial. Visando
a sanar a inconstitucionalidade da medida, já que somente a lei em
sentido formal ou “stricto sensu” pode disciplinar matéria relativa a
remuneração de servidor, a Comissão de Constituição e Justiça
apresentou a Emenda nº 3, segundo a qual a distribuição dos recursos
será proporcional ao resultado obtido no Acordo de Resultados.



721
A Emenda nº 4, também apresentada pela Comissão de

Constituição e Justiça, visa a assegurar que o reajuste proposto no
art. 1º do projeto não seja deduzido da Vantagem Temporária
Incorporável – VTI –, instituída na Lei nº 15.787, de 27/10/2005. A
medida não constava no projeto original, mas foi proposta por meio de
emenda do Governador do Estado encaminhada a esta Casa.

Quanto ao mérito, não resta dúvida de que a matéria merece a
aprovação desta Casa, por promover a valorização profissional de
servidores, buscando, em última análise, a eficiência na prestação dos
serviços públicos. Afinal, não podemos olvidar a relação que há entre
remuneração e desempenho profissional, implicando eficiência na
prestação dos serviços.

Ademais, pelo que consta na mensagem do Governador que
encaminha o projeto, a medida observa os parâmetros impostos na
Lei Complementar Federal nº 101, de 4/5/2000, Lei de
Responsabilidade Fiscal, o que atesta a sua compatibilidade com os
princípios do planejamento e da austeridade fiscal que devem nortear
a ação da administração pública.

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

2.925/2008 com as Emendas nºs 1 a 4, apresentadas pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Chico Uejo, relator - Inácio Franco -

Ademir Lucas.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.925/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
“altera a Lei Delegada nº 174, de 26/1/2007, a Lei nº 15.474, de
28/1/2005, e reajusta os valores das tabelas de vencimento básico da
carreira do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais –
Ipem – e os valores da Bolsa de Atividades Especiais da Fundação
Hospitalar de Minas Gerais – Fhemig”.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria com as
Emendas nºs 1 a 4, que apresentou.
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A Comissão de Administração Pública exarou parecer pela

aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 4, da Comissão que a
antecedeu.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos
termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe dispõe sobre remuneração de

servidores, reajustando os valores das tabelas de vencimento básico
da carreira do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas
Gerais – Ipem – e os valores da Bolsa de Atividades Especiais da
Fundação Hospitalar de Minas Gerais – Fhemig.

O Governador do Estado expõe as razões que o levaram a
apresentar o projeto: além da concessão desses reajustes, o Chefe do
Executivo pretende uniformizar o tratamento relativo à forma de
pagamento de funções gratificadas no âmbito da administração direta,
autárquica e fundacional do Poder Executivo e deixar para decreto a
definição da forma de cálculo do pagamento dos prêmios de que trata
a Lei nº 15.474, de 2005.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça não
encontrou óbice à tramitação da matéria, em especial no que tange à
competência legislativa e à iniciativa. Apresentou, na conclusão de
seu parecer, as Emendas nºs 1 e 2, para sanar vícios de natureza
estritamente formal e de técnica legislativa; a Emenda nº 3,
supressiva, em razão de inconstitucionalidade, visto que a
remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada
mediante lei em sentido estrito; a Emenda nº 4, de autoria do
Governador do Estado, objetivando que o reajuste proposto não seja
deduzido da Vantagem Temporária Incorporável – VTI. Opinamos por
acolher essas emendas.

A Comissão de Administração Pública, por seu turno, opinou
favoravelmente à matéria com as citadas emendas.

Esgotada a apreciação do projeto no âmbito das comissões que nos
antecederam, passamos a analisar a matéria de acordo com a
competência desta Comissão, nos termos do art. 100, inciso II,
combinado com o art. 102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento Interno,
qual seja verificar a repercussão financeira da proposição.

Inicialmente, constatamos que, na Exposição de Motivos constante
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da mensagem que encaminha o projeto, a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão declara o seguinte:

“Destaco que há dotação orçamentária suficiente para atender as
projeções de despesa de pessoal e os acréscimos dela decorrentes. A
incorporação desses valores à folha de pagamento do Estado possui
adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual,
guarda compatibilidade com o Plano Plurianual bem como com a Lei
de Diretrizes Orçamentárias e está em conformidade com os limites
de despesa com pessoal estabelecidos pela Lei de Responsabilidade
Fiscal. Destaco que todos os valores de impacto financeiro
decorrentes das propostas contidas no presente anteprojeto foram
aprovados pela Câmara de Coordenação Geral, Planejamento,
Gestão e Finanças”.

Na mensagem, ratificando a conclusão anterior, o Governador do
Estado declara o que se segue:

“O impacto financeiro decorrente das propostas de reajuste contidas
no projeto de lei foi aprovado pela Câmara de Coordenação Geral,
Planejamento, Gestão e Finanças, tendo disponibilidade financeira e
orçamentária previstas na Lei Orçamentária Anual e está em
conformidade com os limites de despesa com pessoal estabelecidos
pela Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Segundo a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a
repercussão financeira decorrente do reajuste de vencimento no Ipem
será de R$59.000,00 por mês, que, anualizados, correspondem a
R$780.000,00; na Fhemig, será de, respectivamente, R$23.000,00 e
R$286.000,00. Assim, a repercussão financeira total e anual do
projeto de lei será de pouco mais de R$1.000.000,00 – mais
precisamente, R$1.066.000,00.

A Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF – estatui, em seu art. 54,
que, ao final de cada quadrimestre, será emitido o Relatório de Gestão
Fiscal, que conterá, de acordo com o seu art. 55, comparativo do
montante de despesa total com pessoal com os limites que
estabelece.

Assim, para o último quadrimestre, esse relatório demonstra que a
Receita Corrente Líquida alcançou R$28.064.880.881,76, da qual
deriva o limite prudencial de R$13.064.202.050,46 e o limite máximo
de R$13.751.791.632,06. Por outro lado, a despesa líquida com
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pessoal foi de R$12.423.311.259,77. Assim, a despesa com pessoal
está abaixo do limite prudencial, possibilitando os reajustes em tela.
Ademais, com esse reajuste, a despesa com pessoal permanecerá
abaixo do limite máximo. Ressaltamos que o impacto do projeto de lei
na despesa com pessoal será praticamente insignificativo, visto que
será da ordem de R$1.000.000,00, em face da despesa com pessoal
da ordem de R$12.000.000.000,00.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de

Lei nº 2.925/2008 com as Emendas nºs 1 a 4, apresentadas pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio -

Jayro Lessa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.985/2008

Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Délio Malheiros, “proíbe o
indeferimento de crédito para financiamento habitacional por inclusão
de nome nos cadastros de proteção ao crédito”.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,
da Comissão de Constituição e Justiça, cabendo a esta Comissão
deliberar sobre a matéria no 2º turno, nos termos do art. 189, § 1º, do
Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que integra este parecer.
Fundamentação

A proposta em análise veda a recusa da concessão de crédito no
caso de solicitação de financiamento habitacional concedido por órgão
ou instituição pública, a ser pago mediante desconto consignado em
folha de pagamento, em razão da inclusão do nome do devedor nos
cadastros de proteção ao crédito.

Segundo o autor do projeto, a medida proposta tem o objetivo de
garantir aos cidadãos a possibilidade da aquisição da casa própria, o
que se instrumentaliza por meio do crédito habitacional, consagrado
como um dos direitos fundamentais do servidor público estadual.

Na análise do projeto sob comento, devemos considerar,
primeiramente, que o financiamento será pago mediante desconto
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consignado em folha de pagamento, o que afasta a possibilidade de
haver inadimplência.

Por outro lado, os programas habitacionais do Estado possuem
cunho social, contribuindo para a qualidade de vida de muitas famílias
em que, muitas vezes, há pessoas com o nome inscrito em cadastro
de proteção ao crédito em razão do inadimplemento de obrigação de
pequeno valor ou até mesmo referente ao aluguel.

Com efeito, o Estado de Minas Gerais, cumprindo o seu papel na
tentativa de diminuir o déficit habitacional, conta com a Companhia de
Habitação - Cohab-MG -, que é responsável pela execução dos dois
principais programas do Projeto Estruturador Lares Geraes: o Lares -
Habitação Popular - PLHP - e o Lares - Segurança Pública - PLSP.

O Lares – Habitação Popular destina-se à construção de conjuntos
habitacionais e ao acesso à casa própria, mediante a concessão de
financiamento para famílias com renda de até três salários mínimos,
que representam 86% do déficit habitacional no Estado.

Já o Lares - Segurança Pública foi lançado em agosto de 2004, com
a publicação do Decreto nº 43.846, e tem como objetivo propiciar
condições para que os policiais civis, os policiais militares, os
bombeiros militares e os Agentes de Segurança Penitenciários
tenham acesso à moradia, mediante a permissão temporária de uso
de moradias funcionais aos servidores em situação de risco, a
concessão de financiamentos habitacionais, em condições especiais,
para aquisição de moradia pronta, construção em lote próprio, reforma
e melhoria de unidade habitacional, por meio de cartas de crédito, e
implantação de conjuntos habitacionais.

Dessa forma, tendo em vista o caráter social dos programas de
habitação do Estado e o pequeno risco de inadimplência referente aos
contratos pagos mediante desconto em folha de pagamento,
entendemos que a inclusão do nome de um participante dos
programas em questão em cadastro de proteção ao crédito não deve
ser a única razão para indeferimento de concessão de empréstimo
habitacional, como previsto no Substitutivo nº 1 apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto

de Lei nº 1.985/2008 na forma do vencido no 1º turno.
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Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio, relator - Lafayette de

Andrada.
PROJETO DE LEI Nº 1.985/2008

(Redação do Vencido)
Estabelece regra para a concessão de empréstimo habitacional na

forma que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Nos programas de habitação que envolvam recursos do

Estado, a inclusão do nome do devedor em cadastro de proteção ao
crédito não pode constituir razão única para indeferimento de
concessão de empréstimo habitacional a ser pago mediante desconto
consignado em folha de pagamento.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.642/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o projeto de lei em
epígrafe reajusta os vencimentos do Poder Judiciário do Estado.

Aprovado no 1º turno, com a Emenda nº 1 da Comissão de
Constituição e Justiça, retorna agora o projeto a esta Comissão para
receber parecer no 2º turno, nos termos do art.102, VII, e 189, do
Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.
Fundamentação

O projeto de lei em epígrafe reajusta, para o ano de 2009, a tabela
de vencimentos dos servidores do Poder Judiciário, alterando-se o
valor do padrão de vencimento PJ-01 no percentual de 17,5%
incidente sobre o valor em vigor no mês de dezembro de 2008. Esse
reajuste será dividido em duas etapas, sendo 10% concedidos a partir
de 1º/1/2009 e 7,5% a partir de julho do mesmo ano.

Cumpre observar que o último reajuste concedido para os servidores
do Poder Judiciário foi no ano de 2005, por meio da Lei nº 15.955, de
28/12/2005.

De acordo com a proposição, estão excluídos da concessão do
reajuste o servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos
termos do art. 40, §§ 3º e 17, da Constituição Federal e o servidor
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inativo a que se refere o art. 9º da Lei Complementar nº 100, de
5/11/2007. Trata-se de servidores inativos cujos proventos são
reajustados segundo as regras e os critérios estabelecidos pelo
Regime Geral de Previdência Social e pela legislação complementar.

Ratificando o nosso posicionamento no 1º turno, reconhecemos a
relevância e a oportunidade da iniciativa proposta, na medida em que
a identificamos como a busca do reconhecimento pelos serviços
prestados pelos servidores do Poder Judiciário, além de constituir um
importante estímulo para o desempenho de suas respectivas funções.

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

2.642/2008, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno, com as
Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
Art. 1º - O valor do padrão PJ-01 da Tabela de Escalonamento

Vertical de Vencimentos constante no item “b” do Anexo X da Lei nº
13.467, de 12 de janeiro de 2000, passa a ser:

I - de R$691,37 (seiscentos e noventa e um reais e trinta e sete
centavos), a partir de 1º de janeiro de 2009, e

II - de R$738,51 (setecentos e trinta e oitos reais e cinqüenta e um
centavos), a partir de 1º de julho de 2009.

EMENDA Nº 2
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - A aplicação do disposto nesta lei fica condicionado ao

cumprimento dos limites estabelecidos pela Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000.”.

PROJETO DE LEI Nº 2.642/2008
(Redação do Vencido)

Reajusta os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do
Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O valor do padrão PJ-01 da Tabela de Escalonamento

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

Art. 2º – O disposto nesta lei não se aplica:
I - ao servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos

termos dos §§ 3º e 17 do art. 40 da Constituição Federal e sejam
reajustados na forma prevista no § 8º do mesmo artigo;

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

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Júlio -

Lafayette de Andrada - Jayro Lessa.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.809/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.809/2008, de autoria do Deput ado Lafayette de
Andrada, que declara de utilidade pública a Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados – Apac –, com sede no Município de
Barbacena, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.809/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

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

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2008.
Agostinho Patrús Filho, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Lafayette de Andrada.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 109ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/12/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana e José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 308, 309, 310,
311, 312 e 313/2008 (encaminhando emenda ao Projeto de Lei nº
2.923/2008, emenda ao Projeto de Lei nº 2.897/2008, o Projeto de Lei
nº 2.939/2008, emenda ao Projeto de Lei nº 2.924/2008, emenda ao
Projeto de Lei nº 2.925/2008 e emenda ao Projeto de Lei nº
2.922/2008, respectivamente), do Governador do Estado - 2ª Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei
nºs 2.940 a 2.942/2008 - Requerimentos nºs 3.111 a 3.140/2008 -
Requerimento do Deputado João Leite - Registro de presença -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Délio Malheiros e André
Quintão, da Deputada Elisa Costa e do Deputado Fábio Avelar - 2ª
Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - 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 - Dinis Pinheiro

- Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir
Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra -
Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa -
Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa -
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 - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães -



730
Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz
- Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi -
Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé
Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h15min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Délio Malheiros, 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 308/2008
A Mensagem nº 308/2008 e a Emenda ao Projeto de Lei nº

2.923/2008 foram publicadas na edição anterior.
MENSAGEM Nº 309/2008

A Mensagem nº 309/2008 e a Emenda ao Projeto de Lei nº
2.897/2008 foram publicadas na edição anterior.

MENSAGEM Nº 310/2008
A Mensagem nº 310/2008 e o Projeto de Lei nº 2.939/2008 foram

publicados na edição anterior.
MENSAGEM Nº 311/2008

A Mensagem nº 311/2008 e a Emenda ao Projeto de Lei nº
2.924/2008 foram publicadas na edição anterior.

MENSAGEM Nº 312/2008
A Mensagem nº 312/2008 e a Emenda ao Projeto de Lei nº

2.925/2008 foram publicadas na edição anterior.
MENSAGEM Nº 313/2008

A Mensagem nº 313/2008 e a Emenda ao Projeto de Lei nº
2.922/2008 foram publicadas na edição anterior.

2ª Fase (Grande Expediente)
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Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.940/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Amigos

do Entorno do Estádio Independência e Adjacências - Aameia -, 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

Comunitária dos Amigos do Entorno do Estádio Independência e
Adjacências - Aameia -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Essa lei entra em vigor na dada da sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 2008.
Ademir Lucas
Justificação: A Associação Comunitária dos Amigos do Entorno do

Estádio Independência e Adjacências - Aameia - é uma entidade civil,
sem fins lucrativos, com personalidade jurídica de direito privado,
autonomia patrimonial, financeira e administrativa, fundada em
14/12/2003, no Bairro Sagrada Família, nesta Capital.

A referida Associação tem como finalidades, entre outras, congregar
os moradores residentes no entorno do Estádio Independência e
adjacências, bem como as pessoas que tenham vínculo de afinidade
com a região, promovendo ações de solidariedade e de cooperação,
solidificando o espírito associativo; manter permanente contato com a
administração do Estádio Independência, com o objetivo de atenuar
os transtornos causados aos moradores do entorno, em todos os
sentidos, principalmente nos dias de eventos e promover o uso
daquele espaço, pela comunidade, de forma satisfatória e
participativa, para eventos sociais, esportivos e de lazer, como meio
de integração do estádio com os moradores do entorno e adjacências;
promover e defender os direitos humanos e o meio ambiente;
representar a comunidade perante os órgãos públicos e privados
buscando junto a eles as respostas para as demandas e carências
observadas em seu meio; conscientizar a comunidade de suas
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potencialidades, levando-a o obter respostas aos seus anseios;
funcionar como agente do processo de desenvolvimento da
comunidade, executando tarefas de relevante interesse público,
isoladamente ou em regime de co-participação com os poderes
público e privado; estimular e preservar a participação dos moradores
nos movimentos culturais da região, reconhecendo a importância
desse engajamento como forma de conscientização de cidadania;
lutar pela conquista do ensino público gratuito, segurança pública e
ações de saúde com qualidade em todos os níveis e para todos,
buscando estimular na juventude o compromisso com os estudos;
trabalhar para que os idosos tenham um envelhecimento sem
abandono; enfim, buscar a melhoria da qualidade de vida para todos
da comunidade, protegendo sobretudo o meio ambiente como forma
de preservar a vida no planeta.

A Aameia é a promotora oficial do Sagradafolia, evento que consta
do calendário oficial da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte para o
carnaval belohorizontino, que se realiza há mais de cinco anos.
Promove ainda a festa de congraçamento de final de ano dos Amigos
do Entorno do Estádio, quando arrecada alimentos não perecíveis
para a SSVP da Paróquia de Nossa Senhora da Glória, do Bairro
Sagrada Família.

Fato marcante na atuação da entidade foi a sua participação na
construção do Centro de Formação Profissional Independência, numa
área de 240m² nas dependências do estádio, uma parceria do
América Futebol Clube e o Senac Minas, através de um trabalho
desenvolvido na comunidade local com o levantamento das demandas
dos cursos profissionalizantes na região. A unidade construída,
inaugurada no último dia 11 de novembro, tem a capacidade para a
formação de 3.000 alunos/ano.

Por estes motivos, deve a entidade ser reconhecida como de
utilidade pública, passando a receber os benefícios da lei, para que
possa, desta forma, dar prosseguimento a sua missão institucional.

Assim, conto com o apoio dos nobres pares 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.
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PROJETO DE LEI Nº 2.941/2008

Declara de utilidade pública a Associação dos Morangueiros de
Estiva.

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

Morangueiros de Estiva, com sede no Município de Estiva.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação dos Morangueiros de Estiva, com sede

nesse Município, em pleno e regular funcionamento desde 21/6/2005,
é uma associação civil, sem fins lucrativos, com personalidade jurídica
própria.

A entidade tem por objetivo principal a prestação de serviços que
possam contribuir para o fomento e racionalização das explorações
agropecuárias e outros para melhorar as condições de vida de seus
associados, proporcionando-lhes e a seus dependentes atividades
econômicas, culturais, desportivas e sociais.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.942/2008
Declara de utilidade pública o Conselho Particular Nossa Senhora

da Conceição da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Barroso.

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

Nossa Senhora da Conceição da Sociedade de São Vicente de Paulo,
com sede no Município de Barroso.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 9 de dezembro de 2008.
Alberto Pinto Coelho
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Justificação: Vinculado ao Conselho Central de São João del-Rei, o

Conselho Particular Nossa Senhora da Conceição da Sociedade de
São Vicente de Paulo, com sede no Município de Barroso, exerce e
coordena atividades beneficentes, caritativas, culturais, promocionais
e de assistência social.

Constituído por suas Conferências Vicentinas, Obras Unidas e
Especiais, o Conselho congrega ainda em sua área de atuação as
unidades vicentinas desprovidas de personalidade jurídica, realizando
importante trabalho em prol dos menos favorecidos.

Diante do exposto, esperamos a anuência dos nobres Deputados à
aprovação deste projeto de lei, que pretende outorgar-lhe o título de
utilidade pública.

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

REQUERIMENTOS
Nº 3.111/2008, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Montalvânia pelo fato de esse Município ter sido premiado com o Selo
Unicef Município Aprovado em 2008.

Nº 3.112/2008, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Ninheira pelo fato de esse Município ter sido premiado com o Selo
Unicef Município Aprovado em 2008.

Nº 3.113/2008, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de Pai
Pedro pelo fato de esse Município ter sido premiado com o Selo
Unicef Município Aprovado em 2008.

Nº 3.114/2008, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Ponto dos Volantes pelo fato de esse Município ter sido premiado com
o Selo Unicef Município Aprovado em 2008.

Nº 3.115/2008, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de Rio
Pardo de Minas pelo fato de esse Município ter sido premiado com o
Selo Unicef Município Aprovado em 2008.

Nº 3.116/2008, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
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formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Salinas pelo fato de esse Município ter sido premiado com o Selo
Unicef Município Aprovado em 2008.

Nº 3.117/2008, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Taiobeiras pelo fato de esse Município ter sido premiado com o Selo
Unicef Município Aprovado em 2008.

Nº 3.118/2008, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Mamonas pelo fato de esse Município ter sido premiado com o Selo
Unicef Município Aprovado em 2008.

Nº 3.119/2008, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de Nova
Porteirinha pelo fato de esse Município ter sido premiado com o Selo
Unicef Município Aprovado em 2008.

Nº 3.120/2008, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de Patis
pelo fato de esse Município ter sido premiado com o Selo Unicef
Município Aprovado em 2008.

Nº 3.121/2008, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Águas Vermelhas pelo fato de esse Município ter sido premiado com o
Selo Unicef Município Aprovado em 2008.

Nº 3.122/2008, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Almenara pelo fato de esse Município ter sido premiado com o Selo
Unicef Município Aprovado em 2008.

Nº 3.123/2008, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Araçuaí pelo fato de esse Município ter sido premiado com o Selo
Unicef Município Aprovado em 2008.

Nº 3.124/2008, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Catuti pelo fato de esse Município ter sido premiado com o Selo
Unicef Município Aprovado em 2008.

Nº 3.125/2008, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
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Cônego Marinho pelo fato de esse Município ter sido premiado com o
Selo Unicef Município Aprovado em 2008.

Nº 3.126/2008, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Espinosa pelo fato de esse Município ter sido premiado com o Selo
Unicef Município Aprovado em 2008.

Nº 3.127/2008, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Prefeitura Municipal de
Itacarambi pelo fato de esse Município ter sido premiado com o Selo
Unicef Município Aprovado em 2008. (- Distribuídos à Comissão do
Trabalho.)

Nº 3.128/2008, do Deputado Wander Borges, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente
informações sobre a exploração mineral realizada pela Votorantim
Metais Zinco S.A. no Município de Vazante, a qual estaria
aumentando a incidência de câncer. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 3.129/2008, do Deputado Elmiro Nascimento, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Hospital Regional Antônio
Dias, de Patos de Minas, por ter obtido o 3º lugar no Prêmio Célio de
Castro. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 3.130/2008, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Pequeri
pelos 55 anos de emancipação desse Município. (- À Comissão de
Assuntos Municipais.)

Nº 3.131/2008, da Comissão de Assuntos Municipais, em que
pleiteia sejam solicitadas à Secretaria de Desenvolvimento Regional e
Política Urbana providências com vistas à criação da Agência
Reguladora dos Serviços de Saneamento Básico. (- À Comissão de
Saúde.)

Nº 3.132/2008, da Comissão de Participação Popular, em que ao
pleiteia sejam solicitadas ao DER-MG providências para a reativação
da balsa que liga o Município de Tupaciguara ao Estado de Goiás,
bem como para a pavimentação da via de acesso à balsa. (- À
Comissão de Transporte.)

Nº 3.133/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
pleiteia sejam solicitadas à Secretaria de Defesa Social providências
com vistas ao aumento do número de vagas para mulheres em
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unidades socioeducativas.

Nº 3.134/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
pleiteia sejam solicitadas à Secretaria de Defesa Social providências
para que se estude a implantação de unidade prisional em
Capinópolis e se priorize, em 2009, a construção de unidades
prisionais em Frutal e Ituiutaba.

Nº 3.135/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
pleiteia sejam solicitadas à Secretaria de Defesa Social, à
Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados - FBAC - e ao
Tribunal de Justiça providências para a implantação de Apacs em
Carandaí, Iturama, Santa Vitória e Belo Horizonte, sendo a do último
Município exclusiva para mulheres.

Nº 3.136/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
pleiteia sejam solicitadas à Secretaria de Defesa Social providências
para a implantação de unidades prediais adequadas ao
funcionamento integrado dos órgãos de defesa social em Frutal e
Ituiutaba. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.137/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
pleiteia seja solicitado ao DER-MG que informe se há previsão para a
elaboração de projeto de recuperação e alargamento da rodovia que
liga Gurinhatã à BR-365 e de asfaltamento da rodovia que liga
Itapajipe à BR-364, passando por Campina Verde e Comendador
Gomes, em 2009, e para a execução desses projetos, em 2010. (- À
Mesa da Assembléia.)

Nº 3.138/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
pleiteia sejam solicitadas ao DER-MG providências para a alteração
da regionalização da Ação 4076 - Implantação, Pavimentação e
Recuperação de Acessos Municipais e Vias Urbanas -, do Programa
216 - Pavimentação de Rodovias -, do PPAG 2008-2011, incluindo-se
o Triângulo e modificando-se as metas física e financeira.

Nº 3.139/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
pleiteia sejam solicitadas ao DER-MG providências para o
recapeamento da MGT-155 e da malha viária de Cachoeira Dourada;
a construção de ponte ligando o Estado a Goiás, em Cachoeira
Dourada; o recapeamento da MG-226, entre Capinópolis e Ipiaçu; a
construção de via na BR-452, entre o Distrito de Braulino Mamede e o
Distrito Industrial, em Tupaciguara; a pavimentação do trecho
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Tupaciguara-Monte Alegre; a ligação da BR-452 ao Povoado de
Brilhantes; a construção de viadutos na MGC-497 e na MG-255, no
cruzamento com a BR-153; a construção de túnel ou trincheira na MG-
226, no perímetro urbano de Capinópolis, no Bairro Wagner de Paula,
e a inclusão dos trechos cuja pavimentação é solicitada no Programa
216 - Pavimentação de Rodovias -, do PPAG 2008-2011.

Nº 3.140/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
pleiteia sejam solicitadas ao DER-MG providências para a
recuperação da MGC-497, nos trechos Iturama-Ponte Porto
Alencastro e Campina Verde-Prata, e da MG-255, no trecho Frutal-
Iturama, e a inclusão desses trechos no Programa 038 - Programa de
Recuperação e Manutenção Rodoviária do Estado de Minas Gerais -
ProMG Pleno -, do PPAG 2008-2011. (- Distribuídos à Comissão de
Transporte.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado João
Leite, solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº
2.675/2008.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra e agradece a presença,

nas galerias, de alunos da 4ª série da Escola Municipal Deputado
Renato Azeredo.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Délio Malheiros.
O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, meus ilustres colegas

Deputados, o assunto que me traz a esta tribuna envolve a nossa
economia, que passa por agruras, por momentos terríveis. Falarei de
um setor específico, o dos que transportam neste Estado as cargas
que levam ao desenvolvimento. Falo do transporte de carvão. Só na
região do Vale do Jequitinhonha, 750 caminhoneiros estão parados
em uma cidade; só em cinco Municípios, são 3.750 caminhoneiros
que financiaram seus veículos, não têm o que transportar e estão
absolutamente parados. A prestação vence no final do mês, o IPVA
vence a partir de janeiro, vencem a taxa de licenciamento e o DPVAT,
e essas pessoas, esses pais de família não têm como sobreviver
diante do cenário tenebroso que se apresenta.

Falo também dos transportadores de minério. Amanhã será
realizada uma assembléia deles. Mais de 500 transportadores de
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minério da Grande Belo Horizonte estão absolutamente parados.
Esses caminhões, que custam entre R$150.000,00 a R$300.000,00,
foram financiados por bancos, até pelo BNDES, e esses
caminhoneiros não têm como pagar as suas prestações. O IPVA
desses caminhões também vence em janeiro; de igual modo, a taxa
de licenciamento e o DPVAT.

E como resolver essa situação? O Sr. Governador do Estado,
sensibilizado pela situação, vai-se reunir hoje, às 15 horas, com o
setor da mineração, para encontrar uma solução para o ICMS. Mas
quem estará lá a falar por aqueles que não pagam ICMS, mas pagam
IPVA, como os caminhoneiros? Estes estão sofrendo, estes não têm
“gordura a queimar”, estes estão com suas economias em frangalhos,
estão com seus veículos parados nos postos de gasolina sem ter o
que transportar. E o tempo corre, e, com o tempo, vencem as
prestações, os tributos, e essas pessoas estão na miséria.

Gostaria de pedir ao Sr. Governador do Estado que se
sensibilizasse com a situação, tanto a desses caminhoneiros do Vale
do Jequitinhonha, que estão lá passando fome, em terrível dificuldade
financeira, quanto a de pessoas físicas, microempresas e pequenas
empresas, assim constituídas por exigência da Vale para o transporte
do minério, que estão agora com seus caminhões absolutamente
parados. Foram os primeiros a ser alcançados pela crise. São os
primeiros a sofrer com o desdobramento dessa crise que afeta todo o
mercado mundial. Gostaria de pedir sensibilidade aos colegas
parlamentares para essa gravíssima situação por que passam esses
transportadores, seja de minério, seja de carvão, seja de outro produto
que faça parte da pauta de exportações. Esses caminhoneiros não
têm agora como pagar os seus veículos.

Estamos correndo contra o tempo. Estamos pedindo ao Sr.
Governador do Estado que prorrogue o prazo de vencimento do IPVA,
que começará a ser cobrado em janeiro, para, pelo menos, o mês de
julho de 2009. Prorrogando-se o prazo do IPVA, há um fôlego a mais,
há uma sobrevida a mais; também que faça o mesmo no que diz
respeito ao DPVAT e à taxa de licenciamento. É o mínimo que se
espera neste momento de crise, em que esses pais de família estão
sofrendo. Eles são as primeiras vítimas dessa situação que afeta a
economia mundial porque, como não têm o minério a transportar, não
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têm o carvão a ser transportado, não têm rendimento para pagar as
prestações no final do mês.

Falo também do IPTU de Belo Horizonte. E tenho a certeza de que
outros Deputados estão também nessa luta, porque no momento em
que os imóveis estão com o preço de mercado caindo, em que o
preço de mercado está em patamares com tendência de baixa, a
Prefeitura de Belo Horizonte ameaça fazer uma reforma na chamada
Planta Básica de Valores e elevar em até 80% o valor do IPTU em
Belo Horizonte. Isso não é possível, isso não é legal, isso não é
constitucional e não é justo. Portanto, estaremos aqui nesta Casa
permanentemente analisando a situação e discutindo a questão.
Vamos realizar uma audiência pública junto ao Deputado João Leite e
a outros colegas desta Casa para discutirmos o IPTU.

Estamos assistindo a uma situação, Deputado João Leite, curiosa.
Quem mora no Belvedere, do lado de lá da rua, vai pagar 25% do
valor, enquanto quem mora do lado de Belo Horizonte pagará quatro
vezes mais, ou seja, o que mora em Nova Lima - às vezes apenas
uma rua divide a chamada região conurbada - pagará um tributo muito
menor. E a Prefeitura de Belo Horizonte, absolutamente insensível, de
forma ilegal, inconstitucional, quer aumentar a planta básica de
valores, o que, por conseqüência, representa um aumento da alíquota
do IPTU em até 80%. Portanto, Deputado João Leite, caminharemos
juntos na batalha contra mais esse aumento da Prefeitura de Belo
Horizonte, que sufoca o contribuinte. Já existem 165 mil ações na
Justiça contra devedores da Prefeitura, distribuídas em sete Varas, ou
seja, um terço dos contribuintes da cidade já responde a algum tipo de
ação na Justiça. É preciso colocar um fim nessa cobrança judicial da
forma como a Prefeitura executa.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Deputado Délio
Malheiros, gostaria de parabenizar V. Exa. pela defesa que faz dos
nossos companheiros do transporte de minério e de outras cargas,
que, neste momento, estão sendo penalizados pela crise mundial, que
os alcançou, infelizmente. Com certeza, uma vez atendidos pelo
Governador, considerando-se o apelo de V. Exa. e a luta que esta
Casa, juntamente com V. Exa., empreenderá, a situação melhorará. A
fala de V. Exa. nesta tarde certamente não cairá no vazio. O governo
será sensível, da mesma forma como, mais uma vez, se mostrou
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sensível à causa de um outro setor de transporte: o de transporte
fretado, que vem lutando já há algum tempo para mudarem o decreto
que estabelece prazo de vida para ônibus, “van” ou qualquer outro
veículo de transporte de passageiros. O Governador foi sensível e, em
reunião com nosso Secretário de Governo, Danilo de Castro - cujo
empenho para trazer a resposta à demanda queremos agradecer -,
prorrogou por mais dois anos a aplicação do decreto, com o
compromisso de, após esse prazo, passar de 15 para 20 anos a data-
limite do uso de veículo para transporte de passageiros em Minas
Gerais.

Tenho a certeza de que essa resposta é fruto da sensibilidade do
Governador Aécio Neves e também dos técnicos do governo, que têm
visto a classe sofrer, padecer. O decreto não lhes oferece alternativa
de substituição desses carros nem subsídio financeiro para trocá-los.
Hoje, com muita alegria, vemos essa resposta do Governador Aécio
Neves, que foi passada à classe pelo Secretário Danilo de Castro.
Com certeza, isso os atenderá.

Para finalizar, quero dizer que há mais um ponto no decreto que
precisa ser mudado. A cooperativa não pode ser penalizada pela
infração de um de seus membros apenas. Hoje, quando um
cooperado é multado, ela é travada, não se pode contratar nenhum
serviço de frete. Isso deve ser revisto. Realmente, a cooperativa é
solidária, mas não pode ser penalizada pela ação isolada de um
cooperado. Esperamos, mais uma vez, encontrar a sensibilidade dos
técnicos do governo para não aplicarem de forma tão rigorosa esse
item do decreto, a ponto de impedir o funcionamento da cooperativa.
Muito obrigado. Espero que V. Exa. tenha êxito na busca de sua
resposta junto ao governo. Na verdade, tenho certeza que terá.

O Deputado Délio Malheiros - Muito obrigado, Deputado Vanderlei
Miranda. Concedo aparte ao Deputado João Leite.

O Deputado João Leite (em aparte) - Estou um pouco preocupado
com o tempo que ainda resta a V. Exa., mas quero apoiá-lo nessa
verdadeira cruzada contra os poderosos de Belo Horizonte, contra
essa Prefeitura, contra esse “presente” apressado que o Prefeito
Pimentel quer dar à população. Diz ele que é preciso votar até o Natal,
ou seja, esse é o presente de Natal da Prefeitura para o povo da
cidade. Em alguns casos, há aumento de 150% no IPTU, isso em um
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cenário de crise, como V. Exa. mostrou para todos nós. Alega que
isso é para valorizar o imóvel, como se isso representasse mais
dinheiro para o trabalhador, o que não acontece. A valorização é do
imóvel - e não sabemos de quanto, até porque estamos no início de
uma crise -, o que não significa que o trabalhador terá mais dinheiro
para pagar o IPTU.

Como V. Exa. disse, quem está na divisa com Nova Lima paga um
IPTU mais baixo, e em Contagem não é cobrado IPTU. A Prefeitura
de Belo Horizonte quer penalizar o trabalhador e a trabalhadora. V.
Exa. nos traz esse número impressionante de belo-horizontinos que a
Prefeitura levou às barras dos tribunais para cobrar o pagamento do
IPTU, fazendo com que alguns perdessem o único lugar que tinham
para morar. É isso que o Sr. Fernando Pimentel quer dar de presente
à população de Belo Horizonte. Antes do Natal, estaremos juntos
nesta audiência da segunda-feira, lutando pelo povo de Belo
Horizonte contra o Sr. Fernando Pimentel. Ele foi escolhido por Belo
Horizonte e agora devolve um “presente” de Natal, o aumento do
IPTU. Parabéns, Deputado Délio Malheiros!

O Deputado Délio Malheiros - Muito obrigado, Deputado João Leite,
estaremos nessa batalha. Sr. Presidente, essa crise vai gerar uma
série de situações, como o caso dessas pessoas físicas e jurídicas
que estão devendo o IPVA. Temos de estar permanentemente
atentos. Temos de contar sempre com a sensibilidade do governo do
Estado para enfrentar essa situação. Ninguém está pedindo um favor,
ninguém está aqui para pedir uma renúncia fiscal ou uma isenção
tributária, estamos aqui reivindicando uma prorrogação do vencimento
do calendário do IPVA, para que esses proprietários de caminhões e
de carretas, microempresas, pequenas e médias empresas, pessoas
físicas que nunca têm uma representação junto ao governo do Estado,
sejam atendidos com a prorrogação desse imposto. Essa providência
já será um alento para essas pessoas.

O Deputado Gilberto Abramo (em aparte) - Deputado Délio
Malheiros, gostaria de fazer coro com suas palavras e as do Deputado
João Leite referentes ao IPTU de Belo Horizonte. Acompanhando e
analisando, a Prefeitura chegou ao cúmulo de querer cobrar no IPTU
uma piscina que a pessoa tenha em casa. Se houver um “spa”, vai ter
que incluir no IPTU. Se isso não bastasse, estão diminuindo o IPTU
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dos donos de cartório.

Uma questão de suma importância e que ainda tem que ser
discutida. Neste mesmo ano, a Prefeitura perdoou a dívida do IPTU da
Unimed e de empresas de ônibus e, agora, propõe esse aumento no
IPTU. Essas dívidas provocaram um buraco no caixa da Prefeitura, e
agora quem está pagando são os moradores de Belo Horizonte.

O Deputado Délio Malheiros - Muito obrigado, Deputado Gilberto
Abramo. E assim, Sr. Presidente, encerro dizendo que ainda temos
um fio de esperança que nos sustenta, para estarmos do lado das
pessoas desempregadas, vítimas da crise econômica. Estaremos ao
lado do cidadão, do trabalhador, vítima maior da irresponsabilidade de
políticas econômicas adotadas por governos estrangeiros. Portanto,
quero agradecer e pedir aos colegas Deputados que essa questão da
prorrogação do IPVA para esses proprietários de veículos que foram
afetados diretamente pela crise, que não têm o que transportar, seja
uma luta de todos nós e uma vitória dessas pessoas. Tenho a certeza
de que o governo do Estado apoiará e atenderá a essa nossa
reivindicação. É o que esperamos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, gostaria, neste momento, de apresentar um balanço do
processo de apresentação de propostas populares ao Orçamento e ao
PPAG. Mas antes, Sr. Presidente, quero cumprimentar o nosso colega
Deputado Agostinho Patrús Filho, do PV, que quinta-feira tomará
posse como novo Secretário de Desenvolvimento Social do Estado.
Ele tem condição de, nessa Pasta, efetuar um trabalho sério, que
respeite as deliberações das conferências das áreas da assistência e
da criança. Com certeza, impulsionará as ações na área do trabalho,
de emprego e renda e de qualificação profissional. Trata-se de um
colega com grande capacidade de diálogo, com um trânsito muito bom
entre vários segmentos não só da política, mas também da sociedade
mineira. Certamente cumprirá um importante papel à frente da
Secretaria.

Quero também parabenizar o Secretário Juliano Fisicaro, que
conduziu com muita seriedade e consistência técnica a Secretaria,
desde a saída do ex-Secretário Custódio Mattos. Desejo todo êxito ao
Secretário Agostinho Patrús Filho, coloco-me disponível e esta é uma
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modesta contribuição para o trabalho na Secretaria não só a partir da
experiência acumulada que temos nessa área, mas, sobretudo, pela
condição de Presidente da Comissão de Participação Popular, que
ano a ano tem aprovado dezenas de emendas populares para essa
Secretaria, responsável pelas políticas públicas mais importantes de
Minas Gerais.

Na mesma linha, parabenizo o novo Procurador-Geral de Minas
Gerais que será empossado, Dr. Alceu Marques Torres, bem como o
Dr. Jarbas Soares pelo trabalho realizado à frente do Ministério
Público de Minas Gerais. Quero mostrar, Sr. Presidente, que, mesmo
sendo um Deputado da Oposição, considero justo reconhecer as
decisões acertadas do Governador. Acho que ele fez uma ótima
escolha para a Secretaria de Desenvolvimento Social ao escolher o
Deputado Agostinho Patrús Filho, assim como agiu com lucidez ao
escolher o Dr. Alceu, como também agiria se escolhesse o Dr. Nédens
ou os outros concorrentes, uma vez que a disputa no Ministério
Público foi entre pessoas da mais alta competência e de carreira
irretocável no Ministério Público de Minas Gerais.

Na sexta-feira, a Comissão de Participação Popular concluiu uma
etapa importante, a de análise das propostas apresentadas ao PPAG
e ao Orçamento colhidas em audiências públicas descentralizadas.
Realizamos audiências entre os meses de outubro e novembro em
Ituiutaba, Barbacena, Itaobim, Montes Claros e Belo Horizonte,
cobrindo boa parte das regiões mineiras. Mais de 1.200 lideranças
participaram. Houve 457 propostas apresentadas e uma qualidade
inegavelmente superior aos processos anteriores, visto o próprio
acúmulo das edições do PPAG nos anos anteriores, um trabalho
incessante e incansável da assessoria técnica da Assembléia
Legislativa, dos gabinetes e das comissões. Quero destacar que,
desde o início, tivemos encaminhamento conjunto entre as Comissões
de Fiscalização Financeira e de Participação Popular, com o apoio da
Secretaria de Planejamento e Gestão - Seplag.

Tivemos o cuidado de fazer uma triagem das propostas, até porque
muitas delas dizem respeito a providências cotidianas do poder
público, a iniciativas do poder local ou a matérias afetas ao Congresso
Nacional. Essas matérias terão também o devido encaminhamento,
mas num segundo momento, por meio de requerimentos, audiências
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públicas ou mesmo manifestações da comissão junto a entidades
públicas.

Num primeiro momento, selecionamos as propostas que poderiam
ter impacto no PPAG e no Orçamento. Em torno delas concentramos
todas as nossas energias, num trabalho que envolveu as Comissões
de Fiscalização Financeira e de Participação Popular, além da Seplag
e do corpo técnico desta Casa. Sras. Deputadas e Srs. Deputados,
posso dizer que, com certeza, o PPAG de 2009 está muito melhor que
o de 2008, em razão das emendas populares. Crescemos em número
de participações, em abrangência e em diversidade de propostas.

As propostas incorporaram políticas públicas e segmentos
emergentes, com enfoque regional, que incorporaram novas
demandas relacionadas ao idoso, à juventude, ao desenvolvimento
econômico e à questão ambiental. Destacaria propostas já aprovadas
na Comissão de Participação Popular e que serão analisadas também
na Comissão de Fiscalização Financeira, as quais melhoram e
apontam a qualidade na alimentação escolar que atende a milhões de
crianças no Estado; as quais cuidam da regionalização de ações de
convivência com a seca e de inclusão produtiva no Semi-árido
mineiro, em ações que englobam regiões como o Mucuri, o
Jequitinhonha, o Norte e o Rio Doce; as quais fortalecem políticas
públicas voltadas para a criança e para o adolescente, como o
Programa de Proteção a Crianças e a Adolescentes Ameaçados de
Morte, conhecido como PPCAM; as quais fortalecem o apoio aos
Conselhos Tutelares e a inclusão dos idosos em programas de
esporte e lazer, assim como garantem recursos para o funcionamento
dos Conselhos e para a realização de conferências sociais na área da
criança e da assistência social; as quais garantem recursos para o
fortalecimento do Sistema Único da Assistência Social e para o apoio
às ações de regularização e de fortalecimento das escolas-família
agrícola.

Há uma emenda particularmente importante que instaura um
mecanismo de monitoramento semestral da execução orçamentária
no Estado de Minas Gerais. Dessa maneira, já por ocasião da análise
da LDO, os movimentos sociais, nesta Assembléia Legislativa, terão a
possibilidade de, no meio do ano, fazer um balanço do desempenho
das políticas públicas prioritárias do Estado, seja no nível da execução
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orçamentária, seja na concretização das metas físicas previstas.

Portanto, Sr. Presidente, queria publicamente agradecer aos
cidadãos, às cidadãs e aos movimentos sociais que acreditaram, mais
uma vez, nesse processo e que lotaram esta Assembléia e as
audiências públicas descentralizadas. Muitos acompanham desde
2003 o processo de participação no chamado ciclo orçamentário. Não
existe, em nenhuma outra Assembléia Legislativa do País, experiência
tão inovadora como essa.

Queria agradecer o empenho da Mesa, do Presidente reeleito,
Deputado Alberto Pinto Coelho, e de toda a equipe técnica da
Assembléia Legislativa, passando pela GPI, pela Consultoria, pela
assessoria das comissões, pela TV Assembléia, pelo cerimonial, pelas
relações públicas, pela assessoria de imprensa, enfim, por todos os
segmentos da Assembléia coordenados pelo Secretário-Geral da
Mesa, que participaram ativamente desse processo. Não teríamos
êxito se não fosse esse empenho de todos, que implicou trabalho em
três turnos, madrugada adentro e em finais de semana. Foi um
verdadeiro mutirão, um esforço concentrado para que pudéssemos
cumprir o prazo estipulado pelo Regimento da Casa.

Desse modo, posso garantir que, entre emendas ao PPAG e ao
Orçamento, mais de uma centena serão apresentadas. Assim que
esse processo for concluído, apesar de ele ter sido realizado em
conjunto com a Comissão de Fiscalização Financeira e com o apoio
da Seplag, é evidente que essa Comissão, de mérito, terá a palavra
final. Assim que ela se manifestar, apresentaremos aqui, aí, sim, um
balanço mais definitivo, conclusivo.

Tenho certeza de que o que saiu da Comissão de Participação
Popular terá a acolhida da Comissão de Fiscalização Financeira, que
teve um papel ativo desde a organização das audiências até a análise
das propostas de emenda apresentadas. Por isso, faço aqui também
um registro todo especial quanto aos relatores do Orçamento e do
PPAG, Deputados Zé Maia e Lafayette de Andrada, que participaram
desses esforços junto com os Deputados da Comissão de
Participação Popular, Deputados João Leite, Carlin Moura, Gustavo
Valadares e Eros Biondini, com a presença, também, dos suplentes
Deputados Fábio Avelar e Maria Lúcia Mendonça.

Enfim, houve um esforço coletivo, suprapartidário, que valorizou a
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sociedade civil e esta possibilidade criativa e de monitoramento que a
sociedade deve exercitar em relação às chamadas leis orçamentárias.
É muito positivo quando o Poder Legislativo cria espaços institucionais
de escuta, de monitoramento, de efetiva presença da sociedade civil.
O trabalho legislativo cresce em qualidade, a legitimidade política
aumenta, e os resultados aparecem.

Repito, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas: não
tenho nenhuma dúvida em afirmar que a qualidade das propostas
apresentadas e aprovadas resultará em melhores políticas públicas
para Minas. Foram criadas novas ações, e houve alteração de
finalidades, regionalização de ações, ampliação de recursos,
conjugação de ações, aperfeiçoamento de objetivos, enfim, um
verdadeiro remanejamento e mudança no planejamento do Estado a
partir das emendas, não só na questão dos recursos, mas
principalmente na questão de conteúdo.

Esperamos que essas sugestões transformadas em emendas
populares na Comissão de Participação Popular sejam acolhidas tanto
na Comissão de Fiscalização Financeira quanto no Plenário desta
Casa. Ganha a Assembléia, e ganha o Estado de Minas Gerais,
porque terá uma lei de planejamento em médio prazo com a chancela
e a legitimidade da participação popular. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.
A Deputada Elisa Costa - Quero saudar o Sr. Presidente, Deputado

José Henrique, nosso amigo e companheiro, todos os presentes em
Plenário, a imprensa, o Estado de Minas Gerais e especialmente a
cidade de Governador Valadares, que está unida contra a dengue, em
situação de alerta.

O Ministério da Saúde divulgou recentemente o Levantamento de
Índice Rápido de Infestação por Aedes Aegypti - Liraa -, no dia 20 de
novembro, e revelou que Minas Gerais possui sete Municípios em
situação de alerta: Coronel Fabriciano, Governador Valadares,
Ipatinga, Ribeirão das Neves, Sete Lagoas, Timóteo e Vespasiano. Os
dados revelam e demonstram a importância do prosseguimento das
ações de prevenção e combate à dengue, para evitar que o cenário
evolua para uma situação de risco maior, podendo caracterizar-se
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como uma epidemia. Estamos lançando a campanha “Governador
Valadares Unida contra a Dengue, Governador Valadares em
Situação de Alerta”, unindo o poder público, a Câmara Municipal, as
comunidades, os movimentos sociais, a sociedade, para que essa
campanha resulte em ações coletivas de prevenção.

Já tive a oportunidade de contrair essa doença, assim como grande
parte da população de Governador Valadares, quando, em 2001,
houve uma grande epidemia. Trata-se de um problema grave de
saúde pública. Hoje, mais que um tratamento ambulatorial, a doença
evoluiu para a internação. Não é uma doença fácil de combater devido
às características da região e da cidade, que tem clima tropical; às
chuvas que aumentam nesse período; à precariedade da infra-
estrutura, como a falta de saneamento básico; a qualidade das
moradias; e os problemas sérios de urbanização. Tudo isso agrava o
problema da dengue em Valadares e em sete cidades de Minas,
sendo três somente no Vale do Aço.

A dengue é um problema coletivo, é um problema da sociedade.
Precisamos urgentemente ampliar as iniciativas que envolvem tanto o
poder público, a própria equipe da Prefeitura que desenvolve um
trabalho de prevenção, como também a sociedade. As famílias
precisam deixar entrar em suas residências os agentes de combate à
doença, para que, de maneira mais eficaz e eficiente, acompanhem
de perto os focos onde os mosquitos estão sendo gerados. Esse é um
compromisso de todos nós. Que a população possa abrir as suas
residências para que os agentes possam entrar e ajudar a combater a
dengue. A população deve ainda verificar as caixas-d’água, os vasos
de flores, as poças de água, enfim, todos os lugares onde os
mosquitos podem proliferar de fato, causando a doença em nossa
região.

Quero deixar aqui um alerta à população de Governador Valadares:
vamo-nos unir para que essa situação seja minimizada. São vários os
casos notificados.

A situação de infestação mostra que, nas cidades que estão em
alerta, o Índice Liraa está entre 1% e 3,9%. Valadares já tem mais de
24 indicações e, principalmente, notificações, algumas delas acima
desse Índice, aproximadamente, 4,1%, e uma grande maioria em
torno de 2,4%.
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Se não houver todo esse trabalho de prevenção, estamos correndo

o grave risco de ter uma epidemia no Município de Governador
Valadares. Esse alerta já foi dado até pelos agentes da dengue e pela
própria população, além das preocupações manifestadas pela
Secretária Municipal de Saúde, que está se empenhando para que a
sociedade também se mobilize.

Quero chamar a atenção a fim de fazermos um trabalho unificado
em todos os bairros de Governador Valadares que estão com índices
de alerta. São eles: Ilha dos Araújos, Grã-Duquesa, Nossa Senhora
das Graças, Maria Eugênia, Vale Verde, Morada do Vale, Santo
Agostinho, Lagoa Santa, Cidade Nova, Jardim Trevo, Santa Paula,
Palmeiras, Vila Ozanan, Turmalina, Vila Rica, Vila Império, Jardim
Pérola, Kennedy, Bela Vista, Fraternidade, São José, Nossa Senhora
de Fátima, Santa Rita, Penha e Novo Horizonte. Enfim, todos esses
bairros precisam de acompanhamento para que, efetivamente,
façamos um combate diário, especialmente agora, no período de
chuva, época em que há maior proliferação do mosquito, em
decorrência dos depósitos naturais de dengue.

Mais uma vez, é preciso fazer um mutirão de limpeza, unir-nos para
construir nas comunidades brigadas de combate e de prevenção.
Existe hoje uma campanha nacional de combate à dengue, Todos
contra a Dengue, do Ministério da Saúde. O governo de Minas já
lançou essa campanha em Minas Gerais, e nós também estamos aqui
para alertar Governador Valadares, o Vale do Aço e as cidades de
Minas quanto ao perigo representado por essa doença, que pode
levar à morte, quando reincidente, por se tratar de dengue
hemorrágica, que pode levar à morte nossas crianças, nossos idosos,
nossas mulheres e toda a população. Vamos ficar alerta para
combater o mosquito transmissor da doença, para garantir qualidade
de vida e saúde para todos.

Estamos num momento de transição em relação ao governo
municipal, mas quero fazer esse alerta como Prefeita eleita. Todos
queremos participar dessa campanha, que deve ser iniciada em
Governador Valadares, de combate ao mosquito da dengue, para
darmos continuação a todas as ações de prevenção dos agentes junto
à comunidade e para mobilizar toda a sociedade de Governador
Valadares, com o objetivo de termos uma rede de ação e proteção
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que venha a diminuir essa realidade presente em nosso Município e
naquela região.

Quero também chamar a atenção da comunidade, já que a dengue é
uma questão profunda de cidadania, que envolve toda a população. É
por isso que todos precisamos contribuir, a dengue é um problema de
todos e uma dificuldade para o setor público, para a Secretaria
Municipal de Saúde e para a sociedade. Sei que precisamos ter mais
leitos, mas essa é uma responsabilidade de toda a população. Quero
me integrar nessa campanha de alerta, nessa campanha de
Governador Valadares, unida contra a dengue e contra a
leishmaniose, visto que já temos 15 casos notificados com mortes em
nosso Município.

E se isso vier a se sobrepor à dengue, teremos epidemias
gravíssimas em nosso Município, que poderão estender-se a outras
regiões. Deixo o nosso apelo à comunidade de Governador
Valadares, ao poder público municipal e a todos os responsáveis por
essa ação, que deve ser coletiva. Vamos formar brigadas e fazer mais
um grande mutirão de limpeza bairro a bairro para eliminarmos os
focos do mosquito transmissor dessa grave doença.

Já nos comprometemos a dar continuação às ações para termos um
controle efetivo da dengue em Governador Valadares. Evitar,
principalmente, que o lixo fique amontoado nas ruas, que haja vasos
com água, caixas d’água sem acompanhamento, piscinas e lajes sem
controle. Enfim, a comunidade precisa estar alerta a toda essa
situação. Vamos fazer parte de um plano de ação de enfrentamento à
dengue, reunindo esforços do governo estadual, apresentando um
projeto ao Ministério da Saúde para conseguir mais recursos para
mobilizar a sociedade e, principalmente, com recursos da Secretaria
Municipal de Saúde, fazer esse combate. Valadares está unida contra
a dengue, a leishmaniose e outras doenças. Pela vida, é isso que
defendemos neste momento.

Aproveito para registrar que, exatamente em relação a esse tema,
na quinta-feira e na sexta-feira estivemos em Vitória a convite da
Frente Nacional de Prefeitos, participando da apresentação de
propostas do Ministério da Saúde. Tivemos oportunidade de conversar
com o Ministro Temporão, levar as demandas da região de
Governador Valadares, uma delas relativa à dengue. O Ministro
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mostrou-se muito preocupado, porque há 71 cidades no Brasil com
sinais de alerta amarelo e vermelho, as quais precisam de cuidados
nesse tempo de chuvas que já estão acontecendo. Levamos ao
Ministro as preocupações que temos com Governador Valadares e
Minas Gerais, para que possamos integrar-nos na campanha nacional
Todos contra a Dengue.

Registro também que lá esteve a Ministra Dilma, que fez uma
belíssima apresentação sobre o momento que o País vive,
especialmente a respeito da gravidade da crise financeira
internacional, provocada pelo centro nevrálgico do capitalismo
mundial, que são os Estados Unidos e a Europa. Ela nos transmitiu
dados que mostram que o Brasil e os países emergentes estão mais
preparados para enfrentar a crise, e que os impactos sobre o Brasil e
sobre as ações do governo são menores do que os que ocorrem em
outros países como o Japão e a Alemanha. Podemos até ter a
desaceleração, mas não teremos a recessão. Isso em razão de um
mercado de consumo interno de massa, do PAC, da revolução do
crédito que estamos fazendo no País e dos programas sociais.

A Ministra Dilma deixou claro que o Brasil está adotando três frentes
para enfrentar a crise. Primeiro, acelerar as obras do PAC. O
Presidente Lula e a Ministra Dilma deixaram claro que não haverá
nenhum corte de investimentos no PAC e que os Municípios deverão
pleitear novos recursos e novos projetos. Governador Valadares se
integra, pois, além dos R$117.000.000,00 que temos para o PAC,
vamos pleitear novos projetos.

A segunda frente são os programas sociais - como o Bolsa-Família,
os Territórios da Cidadania e outros -, que têm feito surgir no País
uma nova classe média, que tem mais renda e está consumindo mais.
Assim, por meio da distribuição de renda, esse mercado interno de
massas será efetivamente uma grande frente para enfrentarmos a
crise.

Para encerrar, a terceira grande frente é o petróleo do pré-sal, uma
das maiores descobertas da história do País, que, estrategicamente,
coloca o País em uma situação de soberania e cidadania, no âmbito
mundial, e, principalmente, coloca o Brasil em posição de
desenvolvimento e crescimento e, em médio e longo prazos, de
grande potência mundial.
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Registro, por fim, que na oportunidade em que conversamos com a

Ministra Dilma, levamos a ela as demandas de Governador Valadares
e da nossa região, para que o governo Lula olhe para uma cidade que
sofreu os primeiros impactos da crise, com a suspensão da ida da
Aracruz Celulose e com os muitos valadarenses que se encontram
nos Estados Unidos refletindo, em virtude do desemprego americano,
se lá permanecem ou se retornam a Governador Valadares, que ainda
não tem a expectativa de nível ideal de desenvolvimento e de
emprego para abrigar esses valadarenses. Por essa razão, temos de
ter recursos públicos do Estado e do governo federal para a ampliação
do desenvolvimento de Valadares e do Vale do Rio Doce. Muito
obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fábio Avelar.
O Deputado Fábio Avelar* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, amigos

nas galerias, telespectadores da TV Assembléia, inicialmente quero
agradecer ao Deputado Carlin Moura a troca que nos permitiu ocupar
a tribuna neste momento.

Antes de entrar no assunto que me traz à tribuna, quero fazer uma
referência e um agradecimento: tivemos o privilégio e a honra de ser
agraciados, no último sábado, pela Associação dos Engenheiros da
Kennedy, que vem resgatando a nossa história e procurando colocar a
nossa escola no lugar de destaque que sempre mereceu. Estou-me
referindo à medalha que tem como patrono o Eng. Mauro Pereira
Lopes, comenda que está em seu segundo ano de implantação. Seu
patrono, Eng. Mauro Pereira Lopes, foi da primeira turma da Escola de
Engenharia Kennedy, formado em 1969; infelizmente, em virtude de
um acidente automobilístico, deixou-nos de forma muito prematura.
Mas gostaríamos de cumprimentar a toda a Associação, entidade que,
faço questão de dizer, vem prestando um relevante serviço à nossa
querida Escola de Engenharia Kennedy. Assim, faço referência ao
Eng. Ronaldo Aquino, Presidente da Associação, e ao Prof. Dimas,
que, além de integrar a diretoria do conselho fiscal, foi quem teve a
idéia e a iniciativa de criar a nossa Associação. Mas não poderia
deixar de estender os nossos cumprimentos a Lilyan Magalhães, Vice-
Presidente; Benedito Hess, Diretor-Secretário; Olavo Starling Jardim,
Diretor Administrativo; Vânio Lúcio Lopes Pinto, Diretor de Atividades
Culturais; e Gustavo Giuliano Diniz, Diretor de Comunicação Social e
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Eventos. Faço este registro dizendo que a nossa Associação, por
meio da solenidade de entrega dessa medalha, procura homenagear,
a cada ano, dez pessoas que se destacaram de uma maneira ou de
outra. No caso deste Deputado, fico numa satisfação muito grande,
porque minha homenagem foi baseada no trabalho que faço nesta
Casa em prol da engenharia, sendo destacados dois projetos de
minha autoria: um sobre a lei estadual que dispõe sobre operação,
manutenção e preservação das nossas águas subterrâneas, e outro,
mais recente, que dispõe sobre a medição individualizada de
hidrômetro. Então, o meu agradecimento àquela Associação pela
iniciativa e pela homenagem prestada a este parlamentar.

Gostaríamos também de falar sobre a nossa satisfação por termos
sido homenageados ao lado de ilustres figuras, ilustres engenheiros
que se destacaram durante o ano que se passou. Gostaria de citá-los
rapidamente: Drs. Carlos Eduardo Garrocho de Almeida, Diretor da
Holcim, nosso companheiro; Flávio José Martins Rocha; Geraldo
Lincoln Raydan; João Carlos Ferreira; José Borges de Souza Araújo,
hoje prestando serviço no Piauí, até como Presidente do Crea desse
Estado; Paulo Henrique Vasconcelos; e as Sras. Míriam de Fátima
Carvalho Machado; Naélia Portugal Pires, nossa companheira, com
quem tenho relação muito próxima, por ser superintendente da Setop;
e Vanise Maria dos Santos. Foram ainda homenageados dois
funcionários que também queria cumprimentar: Sr. Eni Borges e Sra.
Fátima Portugal. Gostaria também de manifestar nossa satisfação por,
na solenidade, de maneira inovadora, serem escolhidos os 10
melhores professores de todos os anos da Escola de Engenharia
Kennedy, através de uma votação em que participaram nada mais,
nada menos que 12 mil pessoas. Gostaria de fazer uma referência
aos professores homenageados: Profs. Evandro, Carlos Magno,
Eloísio, Marcos Terra, Ernesto Dornelas, José Flávio, João Claret,
Celso Cipriani, Ubirajara e Gérson, que, infelizmente, já nos deixou e
foi homenageado por todas as pessoas como um dos melhores
professores da instituição. Foi uma satisfação muito grande, e
esperamos que a nossa Associação continue prestando esse
relevante serviço à nossa instituição, procurando resgatar a sua
importância, a qualidade dos técnicos e engenheiros que vem
formando, agora inovando em outras áreas. Foram implantados os
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cursos de Engenharia de Minas - a primeira turma já tem o curso
totalmente regularizado - e de Direito - a primeira turma se forma em
dois anos. Quero cumprimentar toda a diretoria e falar da nossa
satisfação, honra e orgulho por termos sido homenageados pela
querida Associação dos Engenheiros da Kennedy. Esperamos
continuar contando com o trabalho dessa instituição para divulgar,
cada vez mais, a Escola de Engenharia Kennedy, que aqui conta com
alguns colegas, como o Deputado Ivair Nogueira, que também lá se
formou em engenharia.

Sr. Presidente, gostaria de trazer aqui, mais uma vez, um assunto
recorrente nesta Casa, que estamos debatendo há vários meses. Já
tivemos oportunidade, em 2003 e 2004, a requerimento de minha
autoria, de ter a criação de uma comissão especial para tratar
exatamente das questões dos aeroportos. Naquela época, os
governos federal, estadual e municipal pretendiam investir algo
próximo de R$300.000.000,00 na melhora do aeroporto da Pampulha.

Então a nossa luta se iniciou naquele momento. Hoje sabemos que
o Aeroporto Internacional Tancredo Neves é uma realidade. Não vejo
sequer uma autoridade ou alguém ligado ao setor que defenda o
retorno dessa atividade ao aeroporto da Pampulha. Na Portaria nº 993
da Anac, tivemos medidas claras que impossibilitam atualmente a
operação do aeroporto da Pampulha para aeronaves turboélices com
capacidade inferior a 50 passageiros. Isso está claro. Como tenho
anunciado aqui, há fortes rumores para o retorno dessa atividade a
esse aeroporto. Gostaria de salientar também que nesta Casa, por
iniciativa do nosso Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, após
esses rumores, foi criada uma nova Comissão dos Aeroportos - aliás,
tive o privilégio de ser eleito entre seus membros para Presidente -,
que concluiu os seus trabalhos há aproximadamente 30 dias. Mais
uma vez, ficou constatada a total falta de condições para o aeroporto
da Pampulha retornar a essa atividade, principalmente por dois
motivos básicos, que citarei antes de conceder aparte ao Deputado
Adalclever Lopes. Faço referência, primeiro, à segurança do aeroporto
da Pampulha, que é bastante questionada e, segundo depoimentos,
imprópria para aeronaves superiores à recomendada pela Portaria nº
993; e, segundo, à capacidade do aeroporto. Tendo em vista um
ousado programa de desenvolvimento da aviação regional,
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implementada pelo governo Aécio Neves, verificamos que, até o final
de 2011, deveremos ter aproximadamente 150 aeroportos em Minas
Gerais totalmente revitalizados, e ainda, com 50% ou 70% a 80%,
teremos condições de operação noturna. Se for levado em
consideração esse incremento da nossa aviação regional,
verificaremos que o aeroporto já estará ultrapassando sua capacidade
operacional apenas com aviação regional. Seria irresponsabilidade
pensar em retornar a operação dessas aeronaves ao aeroporto da
Pampulha.

Com satisfação, concedo aparte ao Deputado Adalclever Lopes.
O Deputado Adalclever Lopes (em aparte)* - Deputado Fábio Avelar,

Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, tive oportunidade de
participar ativamente da comissão que cuidou dos aeroportos.
Trabalhei com o brilhante Deputado Fábio Avelar, relator da Comissão
Especial, que elaborou um brilhante relatório. Ficou constatado e
provado - aliás, por meio de várias audiências - que o aeroporto da
Pampulha não possui dois equipamentos de segurança que são
essenciais. O aeroporto da Pampulha não conta com ILS. O que é
ILS? É o que dá rumo em rampa, que chega à cabeceira da pista com
precisão. Há uma lâmina d’água da Lagoa da Pampulha que impede
qualquer possibilidade de instalação desse equipamento, que dá com
exatidão rumo e rampa da mesma forma que a ALS, que é
aproximação noturna. Isso ficou provado na comissão por meio do
relatório de V. Exa. O aeroporto da Pampulha chegou a ser o
aeroporto com maior número de arremetidas, provando-se que, em
tempo ruim, é perigoso; aliás, Deputado Fábio Avelar, pior ainda se for
um jato, cuja aproximação é muito mais rápida.

Deputado Fábio Avelar, corroboro suas palavras. Estaremos de
plantão fiscalizando juntamente com V. Exa. Seria um crime pôr
novamente no aeroporto da Pampulha esses vôos. Primeiro, em razão
da quantidade; e, segundo, da segurança. Não há nada mais
importante do que a segurança do passageiro. O aeroporto da
Pampulha é inseguro. Quando aqui esteve, o próprio representante da
Infraero deixou claro que ele não era seguro para as aeronaves de
grande porte e menos ainda com tempo não apropriado, pois não
possui o equipamento ILS, que dá rumo e rampa, só opera por radial.
E esse equipamento é essencial para a segurança de grandes
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aeronaves. A aproximação de uma aeronave menor ainda, sim, se faz
com menos velocidade, com um pouco mais de segurança.

Então, Deputado Fábio Avelar, estarei em vigília com V. Exa. Tenha
a certeza de que continuaremos a lutar em relação ao que foi apurado
pela comissão quanto à insegurança de aeronaves grandes no
aeroporto da Pampulha. Poucas pessoas, poucos belo-horizontinos
sabem disso, e pensam que se deslocar até o aeroporto de Confins é
mais difícil.

Portanto, caro Deputado, a grande verdade é que o aeroporto da
Pampulha não tem total segurança para operar por instrumento. Muito
obrigado.

O Deputado Fábio Avelar* - Agradeço a participação do Deputado
Adalclever Lopes. Aliás, quero reconhecer a importância da sua
participação na nossa primeira reunião - e, evidentemente, nessa
segunda, mas principalmente naquela -, pois foi V. Exa. quem levou
àquela Comissão a preocupação de todos nós, Deputados, em torno
da insegurança, naquela época e ainda hoje, das aeronaves. Quero
cumprimentá-lo e agradecer-lhe a participação. Estaremos atentos,
Deputado. Gostaria de fazer esse apelo ao Presidente e a todos os
Deputados, e ainda de dizer por que trago novamente o assunto a
esta Casa. Tenho feito constantemente esse apelo desta tribuna, pois
estamos preocupados com isso. Tenho uma notícia, Deputado
Adalclever Lopes, veiculada nos jornais na sexta-feira, a qual, parece-
me, está preparando todos nós, mineiros, para o reinício dessa
atividade. Ela diz: “Azul já quer voar a partir da Pampulha”. Essa é
uma reportagem de sexta-feira próxima passada, e diz: “A vinda da
Azul Linhas Aéreas Brasileiras para Belo Horizonte depende apenas
do fim da polêmica em torno da volta dos vôos interestaduais para o
aeroporto da Pampulha”. Que polêmica existe? Todos nós, Sr.
Presidente, temos certeza absoluta - e isso foi confirmado em nossas
audiências - da irresponsabilidade em trazer novamente essa
atividade para o aeroporto da Pampulha. E não é apenas este
Deputado quem diz isso, mas toda a autoridade ligada ao aeroporto
da Pampulha. Até o Superintendente disse, de maneira bastante clara,
na última audiência dessa Comissão, que, nas condições atuais, o
aeroporto da Pampulha não se presta mais para essa atividade.
Temos de estar atentos, pois há rumores fortes em relação ao
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assunto.

Em primeiro lugar, falo claramente que já está sendo divulgado mais
intensamente na mídia que, em janeiro do próximo ano, a Anac
pretende revogar essa portaria. Vejam os senhores que absurdo está
sendo colocado, mais uma vez, para nós, mineiros. Fazemos esse
apelo aqui, e gostaria que todos os Deputados me ajudassem nessa
luta, a expor essa questão, a denunciar. Se necessário for, estaremos
aqui, toda a semana, expondo a questão, pois não podemos admitir,
não podemos aceitar que essa irresponsabilidade seja, mais uma vez,
colocada perante todos nós, mineiros, que sabemos do risco que
corre não só aquela região mas também todos nós.

Muito obrigado, Sr. Presidente, e, mais uma vez, agradeço a
oportunidade.

* - 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.

Questão de Ordem
O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, peço o encerramento

de plano da reunião, tendo em vista que não há Deputados presentes
no Plenário.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra

a discussão, em 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 327/2007, 2.456,
2.474, 2.573, 2.575, 2.576, 2.614 e 2.616/2008, uma vez que
permaneceram em ordem do dia por 6 reuniões.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de logo mais, às
20 horas, e de amanhã, dia 10, às 9 horas, e para a especial também
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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 61ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/12/2008

Presidência do Deputado Dalmo Ribeiro Silva
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -

Composição da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Arlen Santiago - Exibição de vídeo -
Entrega de placa - Palavras do Sr. José Silva Soares - Apresentação
musical - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Almir Paraca - Antônio Carlos Arantes - Arlen Santiago - Dalmo

Ribeiro Silva - Domingos Sávio - Vanderlei Jangrossi - Zé Maia.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - 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 Antônio Carlos Arantes, 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 homenagear a Emater-MG

pelos 60 anos de sua fundação.
Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs.
Deputado Dilzon Melo, Secretário de Estado de Desenvolvimento
Regional e Política Urbana, representando o Governador do Estado,
Aécio Neves; José Silva Soares, Presidente da Emater-MG e
Presidente da Associação Brasileira de Emateres - Asbraer -;
Deputado Federal Nárcio Rodrigues, 1º-Vice-Presidente da Câmara
dos Deputados; Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Estado de
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Agricultura, Agropecuária e Abastecimento; Argileu Martins da Silva,
Diretor do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural,
representado o Ministério de Desenvolvimento Agrário; e Deputado
Arlen Santiago, autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença dos acadêmicos da

Academia Brasileira de Extensão Rural; dos dirigentes das Emateres
vinculadas à Associação Brasileira de Emateres, representando os 27
Estados brasileiros - Asbraer -; dos Exmos. Srs. Hur Ben Corrêa da
Silva, Presidente da Academia Brasileira de Extensão Rural; José
Ricardo Ramos Rosendo, Diretor Técnico da Emater-MG; Roberval
Juarês de Andrade, Diretor Administrativo-Financeiro da Emater-MG;
Fernando José Aguiar Mendes, Diretor de Promoção e Articulação
Institucional da Emater-MG; Getúlio Rodrigues dos Santos, Prefeito de
Felisburgo; Carlos Geovane Rodrigues de Queiroz, Superintendente
de Mercado de Agronegócios do Banco do Brasil; Altino Rodrigues
Neto, Diretor-Geral do Instituto Mineiro de Agropecuária - IMA -; da
Exma. Sra. Celeste Leite Fróes, Chefe de Escritório de Representação
da Unimontes em Belo Horizonte, neste ato representando o
Magnífico Reitor daquela instituição, Prof. Paulo César Almeida; e dos
Exmos. Srs. João Salles, Vice-Prefeito eleito, representando o Prefeito
eleito do Município de Bonfim; Orlando Augusto, jornalista, publicitário,
da Máxima Propaganda e Promoções; e Prof. Eugênio Batista Leite,
representando o Magnífico Reitor D. Joaquim Giovani Mol Guimarães,
da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que

será interpretado pelo Soldado Thiago Gonçalves Ramos, saxofonista
da Academia Musical Orquestra Show da Polícia Militar.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Arlen Santiago

Caríssimo Presidente Deputado Dalmo Ribeiro Silva, representando
neste ato o Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho, que tem também um carinho
muito grande pela Emater-MG; caro amigo Dilzon Melo, Secretário de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana - Sedru -, assessorando
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o nosso querido Governador Aécio Neves, neste ato representando S.
Exa., que tem sido, com a Emater, um parceiro deste Estado para
melhorar a qualidade do saneamento básico, principalmente das
populações mais carentes; caro amigo José Silva Soares, Presidente
da Emater-MG, funcionário de carreira daquela instituição, Presidente
da Associação Brasileira de Emateres - Asbraer -; Exmo. Deputado
Federal Nárcio Rodrigues, 1º-Vice-Presidente da Câmara dos
Deputados, grande amigo de Minas Gerais, um grande amigo do
Norte de Minas, que tem nessa pessoa querida um dos seus
representantes, e que teve uma pequena votação naquela parte do
Estado e tem sido um parceiro do nosso desenvolvimento; Exmo. Sr.
Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, ícone da agricultura em nosso país, lutador tenaz,
líder; Sr. Argileu Martins da Silva, Diretor do Departamento de
Assistência Técnica e Extensão Rural do Ministério do
Desenvolvimento Agrário, representando o Ministro do
Desenvolvimento Agrário; caro Deputado Vanderlei Jangrossi, que tão
bem preside a Comissão de Agricultura desta Assembléia Legislativa;
caros amigos Deputados Zé Maia, Domingos Sávio, Antônio Carlos
Arantes e Almir Paraca; senhoras e senhores; os 60 anos da Emater
mostram uma transformação muito grande de Minas Gerais e da
própria Emater. Aquele jipinho que começou com a Acar evoluiu
bastante. Tanto é assim, que, caro Presidente José Silva, Diretores e
funcionários da Emater, Diretores e Presidentes das Emateres do
Brasil, que estão aqui em número de 24, a Emater tem feito a
diferença.

Ficamos extremamente satisfeitos, José Silva, que um funcionário
de carreira tenha tido a oportunidade de ser o Presidente da Emater.
O Presidente José Silva passou em um concurso, veio a ser
extensionista, foi para um assentamento, e conhece todos os
problemas. Foi galgando postos até ser eleito o grande brasileiro, o
Governador Aécio Neves. E tivemos uma alegria de outro grande
brasileiro, o Deputado Inácio Rodrigues, que sugeriu ao Governador
que um técnico de carreira estivesse à frente da Emater.

Agora temos aí seis anos de muito desenvolvimento, de um
aumento significativo na quantidade e na qualidade dos técnicos.
Quando protocolamos esse pedido de homenagem à Emater, uma
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homenagem extremamente justa aqui, na Assembléia Legislativa,
todos os Deputados desta Casa foram co-autores e votaram para que
esta homenagem pudesse ser feita. Pode ter certeza, José Silva, que
a Emater está tornando-se uma unanimidade em Minas Gerais. Hoje
cedo, na solenidade da Emater, o Gilman colocou enfaticamente que
a nossa competente e dura Secretária de Planejamento, Renata
Vilhena, que cobra tenazmente resultados e melhoria de gestão,
elogiou publicamente, para ficar gravado nos anais da Emater, essa
empresa, que está cumprindo todas as determinações do Governador
Aécio Neves.

O Governador Aécio Neves tem feito com que Minas Gerais tenha
um crescimento de 9% ao ano, crescimento da grande locomotiva
mundial: é a China. Esse grande movimento de Minas Gerais faz com
que o Brasil todo cresça.

Senhores e senhoras, nossa vocação está em nossa certidão de
nascimento. Em sua carta ao rei de Portugal anunciando a descoberta
de novas terras, Pero Vaz de Caminha afirmou que “a terra é bela e
generosa, e, em se plantando, tudo dá”. Estava selado o nosso
destino: ser o celeiro do mundo.

Desde então, o Brasil passou por importantes ciclos econômicos.
Fomos produtores de cana, de café. Hoje voltamos ao topo da lista de
produtores de cana, agora destinado à oferta de etanol, solução
brasileira para a crise de energia, e estamos alimentando o mundo
com as safras de grãos e a oferta de carnes.

Minas construiu seu caminho econômico de forma um pouco
diferente. Passamos boa parte de nossa história na indústria extrativa
mineral.

Demos ouro ao Brasil, riqueza que sustentou o império. Ainda hoje,
continuamos sendo a Minas mineral, com o ferro, o zinco, o nióbio. E
temos outros minerais essenciais e estratégicos em nossa economia.
Mas, como Minas são várias, dizem todos, a partir de Guimarães
Rosa, hoje já não somos só minério. Temos uma economia
diversificada, na qual a atividade agrícola tem papel fundamental.
Minas lidera ou está entre os primeiros na produção de café, leite,
soja, frutas e muitos outros produtos da nossa cesta básica ou de
nossa pauta de exportação. A produção mineira é crescente, sem que
para tal precisemos expandir fronteiras agrícolas. Nosso segredo está
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na produtividade, no uso e no manejo adequado do solo e das boas
técnicas de produção. É aí que entra nossa Emater, que nasceu Acar
- Associação de Crédito e Assistência Rural -, em 1948, e que, em
1975, virou Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de
Minas Gerais. Mudou o nome, a estrutura. Aperfeiçoaram-se as
técnicas, mas certamente permaneceram o amor e o compromisso
com os mineiros.

Quem é do interior, como eu, acostumou-se a cruzar pelas rodovias,
sejam elas de qualquer qualidade, em tempos de poeira e de lama,
com os carros da Emater, que, de algum tempo para cá, diga-se de
passagem, estão muito mais novos. Dentro deles, há técnicos
competentes, sempre dispostos a atender as necessidades, a sofrer
as aflições dos produtores rurais. Quantas vezes, ao cruzar com esse
pessoal nas andanças pelas Minas e pelas Gerais, ficava a imaginar o
esforço desses dedicados servidores para atender o homem do
campo. Se são duras as condições de hoje das estradas municipais,
imaginem o que foram os primeiros anos da empresa. Imaginem não
as estradas municipais, que também não mudaram tanto em
qualidade, porque as estaduais, graças a Deus, a uma boa gestão que
tirou Minas Gerais, no primeiro ano do Governador Aécio Neves, de
um déficit previsto de quase R$3.000.000.000,00 a chegar para 2009
com um investimento previsto de mais de R$10.000.000.000,00, com
as contas do Estado completamente em dia e com o maior plano
rodoviário, que é o de ligar 224 cidades que não tinham acesso
asfáltico - mais de 100 já estão prontos, mais de 80 estão em
execução, e o restante a ser licitado agora nas próximas semanas.
Imaginem não as estradas municipais, que também não mudaram
tanto em qualidade, mas as dificuldades de comunicação daquela
época e que hoje já não há, porque aqui, em Minas Gerais, o
Governador Aécio Neves colocou telefonia celular em todas as
cidades, e as mais pobres, caros brasileiros e caros mineiros, quase
500, não tinham essa telefonia celular antes da era Aécio Neves.

A questão da comunicação hoje está superada, mas o principal foi
vencer o tradicionalismo e a desconfiança de nosso homem do
campo, foi quebrar velhos conceitos, convencer quem, durante sua
vida, plantou de uma forma, alimentou suas criações com um
determinado produto, a mudar, a inovar, convencer a turma da botina
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e do chapéu que melhor do que comprar mais terras era investir em
tecnologia e em produtividade.

Pois eles conseguiram. E, mais que isso, eles se fizeram
necessários, como ainda hoje o são. Aliás, para os 443 mil produtores
rurais atendidos pela Emater, os 2.200 funcionários da Emater,
pessoal de campo, não são técnicos apenas, mas amigos e
companheiros da difícil e, diria, sagrada missão de tirar da terra o
alimento da vida.

Foi essa capacidade de fazer amigos, de conquistar confiança pela
competência profissional, que permitiu ao pequeno número de
servidores da Emater - mesmo com esse grande incremento
conseguido pelo Presidente da Emater e pelo Secretário de
Agricultura, são 2.200 profissionais para atender a 786 Municípios -
introduzir técnicas como de análise do solo, uso de calcário para
correção do solo, plantio do milho híbrido, confinamento, inseminação
de bovinos, rotina da vacinação animal, e tantas outras. Cada uma à
sua época, grande novidade, foram responsáveis pelo avanço de
nossa atividade rural, sustentáculo de nosso crescimento econômico e
de nossa presença mineira e brasileira na economia mundial.

Mas um extensionista não é apenas o técnico da terra. É também, e
principalmente, um promotor de desenvolvimento social. Nenhuma
política de desenvolvimento tem resultados, se não for capaz de
promover também o crescimento do homem. Aí ainda se vê, com
nitidez, a presença do pessoal da Emater.

Introduzindo hábitos simples e essenciais, como o uso de filtro de
água nas residências, de construção de fossas secas, e
principalmente de cuidados ambientais. Os extensionistas, face visível
de uma grande instituição, tornam harmoniosa a convivência do
homem com a terra; da vida com o ser.

Meu caro Presidente José Silva Soares, escolhido pelo Governador
Aécio Neves e pelo Secretário Gilman Viana, apoiado pela bancada
federal - que tem um grande comandante, Deputado Inácio Rodrigues
- e por toda a Assembléia Legislativa, você veio para comandar e
promover mais avanços. Poderia dizer muito mais de você, da sua
família - esposa e dois filhos aqui presentes -, mas já vou alongando-
me no tempo e percebo que, mesmo assim, ainda não consegui
mostrar toda a admiração que eu e todos nós, mineiros, sentimos pela
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Emater, hoje sob seu comando. E, em nome de todos nós, mineiros,
peço-lhe que leve a cada um da família Emater, ativos e aposentados,
nosso reconhecimento e nossa gratidão pelo esforço que superou os
limites do profissionalismo para chegar à devoção.

Gostaria, amigo José Silva Soares, de poder fazer a única
homenagem que, penso, estaria à altura de nossa gratidão aos
“meninos” e às “meninas” da Emater. Gostaria de ter a autorização de
emendar a carta de Pero Vaz de Caminha para acrescentar: “Nesta
terra bela e generosa, em se plantando tudo dá, mas, se for com a
assistência da Emater, dá muito mais”.

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

institucional da Emater-MG.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva,

representando o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da
Assembléia Legislativa, fará a entrega ao Sr. José Silva Soares,
Presidente da Emater-MG, de placa alusiva a esta homenagem. A
placa a ser entregue contém os seguintes dizeres: “A empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais -
Emater-MG - desempenha papel fundamental na melhoria da
qualidade de vida da sociedade mineira, atuando na capacitação de
jovens do campo, na abertura de crédito para a agricultura familiar e
na promoção de ações para o desenvolvimento sustentável. A
homenagem do Parlamento mineiro à Emater, empresa pioneira,
pelos 60 anos de grandes realizações, conquistas e benefícios em
prol da comunidade rural”.

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Arlen Santiago para nos
acompanhar neste momento tão solene e significativo na vida da
Emater.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. José Silva Soares

Boa-noite. Nesta noite memorável e histórica para a extensão rural,
quero, primeiro, conter a emoção que a alma extensionista
desenvolve.

Nesta semana, Presidente Dalmo, temos a grande alegria de ter
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transformado Belo Horizonte na Capital brasileira da extensão rural,
graças aos meus valorosos companheiros, dirigentes das Emateres
do Brasil, que deixaram seus Estados, de norte a sul, para vir a Minas
Gerais prestigiar-nos.

Os Deputados Arlen Santiago e Dalmo Ribeiro Silva são os autores
desta homenagem. Com o testemunho de Nárcio Rodrigues,
Deputado e Vice-Presidente da Câmara, espero cumprir a
determinação do Governador de, como bom mineiro, estar recebendo
bem nossos companheiros. Cumprimento de forma muito especial,
agradecendo a maneira forte, decisiva e convicta que nos tem
apoiado, o Gilman Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, um
orgulho para nós. Na Casa dos mineiros, a Assembléia Legislativa,
agradeço o apoio incondicional que o senhor tem prestado a todos
nós da Emater. De forma também especial, cumprimento Argileu,
nosso companheiro extensionista, e que aqui representa o Ministro.
De forma brilhante, ele nos representa em Brasília, no governo
federal, e, mais que isso, é um grande defensor da extensão rural.
Nosso obrigado e nosso abraço. Cumprimento ainda o Deputado
Nárcio, grande líder e coordenador da bancada federal no Congresso
Nacional. Sua alma extensionista faz com que, a cada dia, nós o
admiremos mais pelo trabalho que desenvolve pragmaticamente,
garantindo que os recursos de Brasília cheguem em quantidade
suficiente para fazermos as transformações de que a agricultura
mineira tanto precisa. De forma especial, cumprimento o Deputado
Dilzon Melo, Secretário de Estado, aqui representando o Governador
Aécio Neves, que é um grande parceiro da extensão rural e do
desenvolvimento de Minas. Cumprimento, também de forma especial,
os Prefeitos presentes na pessoa de dois por quem tenho profunda
admiração. O Sr. Getúlio, nosso querido, que, no bravo e Baixo
Jequitinhonha, tem sido uma âncora da extensão rural para fazermos
a transformação tão necessária à região; e ao nosso amigo Alexandre
Berquó, que, do outro lado de Minas, na terra da mãe de Deus,
Tupaciguara, está aqui nos prestigiando. Cumprimento ainda os
Deputados Domingos Sávio, nosso amigo e defensor da extensão;
Vanderlei Jangrossi, Presidente da Comissão de Agricultura, com
quem temos andado bastante nesta Minas e encontrado bastante
desafios; Antônio Carlos Arantes, que veio do Clube 4-S da Acar;
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Almir Paraca; Ademir Lucas; e demais autoridades presentes.

Destaco a importância desta noite memorável para nós. A extensão
rural de Minas Gerais completa 60 anos, sendo a primeira entidade do
Brasil, porque houve pessoas que foram plantando a semente durante
os anos. Os extensionistas - como disse o grande Deputado Arlen
Santiago, por quem tenho muita admiração - espalhados por Minas
Gerais foram transformando o Estado. Deputado Arlen, estamos
apenas tentando cuidar bem da semente que os pioneiros da
extensão rural plantaram em Minas Gerais, e que, posteriormente, o
Brasil foi multiplicando em todos os Estados da Federação.

Gostaria de dizer, de forma muito especial, que, no início de 2003,
falávamos nesta Casa do sonho de um novo tempo em Minas Gerais.
Hoje, Deputado Nárcio Rodrigues, parceiro de sonhos e realizações,
já não falamos de um novo tempo, estamos vivendo um novo tempo.
A Emater, com os agentes financeiros e todos os parceiros em Minas
Gerais, conseguiu superar todas as metas e chegar a atender, no
Estado, 500 mil agricultores. Isso só foi possível porque conseguimos
ter parceiros importantes e fizemos as transformações de que Minas
precisava. Começando com o desafio de fazer uma gestão diferente,
de resolver alguns dos dilemas que o mundo moderno está
enfrentando. O primeiro, de produzir alimentos para uma população
cada vez mais crescente e um consumidor mais exigente, ao mesmo
tempo garantindo às gerações futuras a oportunidade que temos de
produzir alimentos. Por isso fizemos, Argileu, da parceria com o
Ministério do Desenvolvimento Agrário o nosso grande desafio: Minas
Gerais era o 5º Estado, Secretário Dilzon, em aplicação do crédito do
Pronaf; hoje somos o 2º. O importante não é exatamente ser o 2º, mas
principalmente o fato de que, com isso, as transformações foram feitas
em todos os cantos de Minas Gerais.

Sabemos também que as nossas organizações, as Emateres do
Brasil, tiveram uma atitude de, eu diria, muita convicção e
responsabilidade no ano 1990, quando se desmantelou o sistema de
extensão no Brasil. Começamos, então, a ter vida nova a partir da
realização de concurso público e, aliando ao que eu disse hoje, pela
manhã, da sabedoria. Como disse o meu Patativa do Assaré, meu
amigo poeta Nivaldo, à “sabência” que foi feita pelo extensionismo,
era preciso chegarem-se os jovens, os moços e as moças, para
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oxigenar-se, como diz o Argileu, o nosso quadro de profissionais.

Conseguimos, Deputado Arlen - e sei que V. Exa. sabe disso,
acompanhando esse trabalho com todo o apoio da Casa -, fazer com
que os nossos colegas extensionistas pudessem aspirar a uma nova
carreira, pudessem aspirar a evoluir no conhecimento e ser
compensados por isso. Conseguimos regularizar a recomposição
salarial, o que sabemos era um grande sonho. Hoje tenho a certeza
de que não há um centavo de passivo a ser pago na Emater,
principalmente graças aos resultados gerados em todos os cantos de
Minas Gerais.

Colocamo-nos um grande desafio em 2003, que hoje, graças a
Deus, estamos superando, pelo envolvimento de cada um dos nossos
profissionais: o desafio de utilizarmos ferramentas modernas de
gestão, até então utilizadas na iniciativa privada. Essas ferramentas
eram fundamentais para, sob a liderança do grande Governador Aécio
Neves, Minas Gerais, e especialmente a nossa Emater, entre as
grandes organizações de gestão, resolver o dilema da gestão. Mais
ainda, a Emater tinha um orçamento de R$70.000.000,00, e hoje, em
2008, o orçamento é de R$140.000.000,00 - o Secretário Gilman, que
trabalha muito por essa transformação, sabe bem disso. Aí cabe uma
pergunta: “que organização, pública ou privada, dobra de tamanho em
seis anos? Isso mostra a convicção do Governador Aécio, com toda a
nossa equipe, liderada pelo Secretário Gilman, de efetivamente fazer
da agricultura, Deputado Arlen, uma alavanca para o crescimento de
Minas Gerais e, mais do que isso, uma alavanca para reduzir as
desigualdades entre as pessoas e as regiões.

Disse de manhã que não trabalhamos para ganhar prêmios, que são
uma recompensa e o reconhecimento do que os nossos bravos
extensionistas fazem no campo, promovendo as transformações. Mas
temos prêmios importantes, principalmente na área ambiental, que
sabemos ser um grande desafio. Deputado Nárcio Rodrigues, a
Emater de Minas foi criada no dia 6 de dezembro, e era um grande
anseio nosso, desde aquele dia histórico e fatídico, no Nereu Ramos,
no Congresso Nacional, meu querido Hur Ben, Presidente da
Academia Brasileira de Extensão Rural, que essa classe, esses
missionários que estão pelo Brasil inteiro fossem reconhecidos com a
profissão de extensionista rural. E, graças a um projeto de lei de
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autoria de V. Exa., no dia 6 de dezembro, comemora-se o Dia
Nacional do Extensionista Rural.

Isso, para nós, é um reconhecimento ao trabalho desses
profissionais que fazem do dia-a-dia de sua vida a transformação de
que o País precisa. A extensão rural passou a fazer parte do debate
nacional.

Tudo isso não seria possível se não fossem os agricultores e as
agricultoras que vimos no vídeo, como a D. Ana, de São Francisco, a
D. Adélia, do Sul de Minas, os agricultores da Zona da Mata, do
Centro de Minas e do Triângulo, acreditarem que era possível sonhar.
Como disse V. Exa., Deputado Nárcio, precisamos sonhar à noite e
levantar bem cedo, como disse aqui o sogro do Nivaldo, lá na Paraíba.
Levantar bem cedo e não tomar o sereno da noite e, de preferência,
tomar o da manhã, para fazer as transformações de que Minas
precisa.

Quero encerrar dizendo que, para quem faz 60 anos, a melhor
comemoração é dizer um obrigado, de coração, a cada uma das
pessoas, anônimas e não anônimas, que fizeram essa transformação.
Para isso estamos aqui, nesta noite, para deixar registrado que já
entregamos o primeiro exemplar ao Governador Aécio Neves. Toda
essa história de transformação, meu amigo João Sales, de Bonfim,
está sendo feita em Minas Gerais sob a liderança do Governador
Aécio e do Secretário Gilman. Esse é o jeito mineiro de fazer extensão
rural.

Com muita honra, quero passar o segundo exemplar ao nosso
querido e prezado Secretário de Agricultura, Gilman Viana Rodrigues.
Um abraço em cada um, e vamos juntos rumo aos desafios.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral da Assembléia,

sob a regência do maestro Luiz Aguiar, que interpretará as músicas
“Adeste Fideles”, tradicional natalino de autor ignorado, e, em seguida,
“Noite Feliz”, de Gruber.

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

Saúdo, inicialmente, o Deputado Dilzon Melo, representando neste
ato o Governador Aécio Neves. Tenho certeza absoluta de que o
sentimento do Governador Aécio Neves, neste momento tão
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importante, é por V. Exa. visto ao vivo e em cores. Receba, Deputado
Dilzon Melo, nosso caríssimo Secretário, as homenagens do
Parlamento mineiro. Saúdo também o caríssimo amigo José Silva,
Presidente da Emater. Permita-me, ainda, saudar a sua esposa, os
seus filhos e toda a sua família Emater, todos os que estão aqui
compartilhando deste momento tão solene, tão bonito e tão
emocionante na vida dessa nossa instituição. Saúdo, de uma maneira
muito especial, o Deputado Federal Nárcio Rodrigues, ilustre homem
público que tanto tem feito por Minas, pela Emater, autor do projeto de
lei que criou o Dia do Extensionista Rural. A presença de V. Exa,
caríssimo Deputado, é para a Assembléia Legislativa motivo de muita
honra. É uma satisfação recebê-lo em nosso meio. Cumprimento e
saúdo o caríssimo amigo Gilman Viana Rodrigues, dileto, incansável
Secretário de Agricultura do nosso Estado, e que tanto tem feito em
parceria e em sintonia com a nossa Emater, movendo a agricultura do
nosso Estado de Minas Gerais. Cumprimento também o Sr. Argileu
Martins da Silva, Diretor do Departamento de Assistência Técnica e
Extensão Rural, representando neste momento o Ministério de
Desenvolvimento Agrário. Cumprimento e saúdo o caríssimo amigo
Arlen Santiago, autor do requerimento que motivou esta solenidade
festiva. Tenho certeza absoluta de que as palavras de V. Exas. são as
de todos os Deputados que participam desta solenidade como co-
autores. Cumprimento também o caríssimo Deputado Vanderlei
Jangrossi, Presidente da Comissão de Política Agropecuária e
Agroindustrial desta Casa; caríssimos amigos Deputados Zé Maia,
Antônio Carlos Arantes, Domingos Sávio, Almir Paraca e Ademir
Lucas, presentes neste momento. A nossa saudação ao Coral que
tanto nos emocionou. Agradeço e cumprimento, de uma maneira
muito especial, a presença do colegiado extraordinário das Emateres
do Brasil. É uma honra para a Assembléia Legislativa tê-los no
Plenário de nossa Casa.

Permitam-me, caríssimos Presidentes, cumprimentá-los na pessoa
do Presidente da Emater de Santa Catarina. Faço questão, em nome
do Parlamento, de cumprimentar V. Exa. neste momento em que seu
Estado vive dias que têm abalado o coração e o sentimento de todos
os brasileiros. Há poucos dias, lá esteve lá o nosso Governador Aécio
Neves, levando seu abraço e sua solidariedade, com nosso Secretário
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Gilman, a esse querido povo de Santa Catarina, que V. Exa., nesta
noite, representa. Nosso abraço. Quero cumprimentar também e
agradecer a grande caravana de Prefeitos apaixonados pela nossa
Emater. Vejo aqui, caríssimo Presidente José Silva, de Norte a Sul,
todo o Estado de Minas Gerais participando dessas solenidades.
Cumprimento também todos os Vereadores e as Vereadoras do nosso
Estado, que também compartilham desse momento solene que
pudemos acompanhar em todos os Municípios, em todas as regionais,
às 10 horas da manhã, como aconteceu no Sul de Minas.
Cumprimento também todos os Presidentes de cooperativas,
sindicatos, associações, amigos da Emater. Quero ratificar todos os
nomes que já foram citados inicialmente pelo Cerimonial. Tenho
certeza de que esse momento é muito importante para a história do
nosso Estado. Saúdo também todos os ex-funcionários da Emater, ex-
Presidentes, extensionistas e todos aqueles que ajudaram a fazer a
história da Emater durante esses 60 anos. O ilustre Presidente da
Assembléia Legislativa me delegou poder para representá-lo neste
momento. Tenho certeza de que o Deputado Alberto Pinto Coelho,
embora ausente, se faz presente espiritualmente. Ontem mesmo,
conversando com ele a respeito desta solenidade, pediu-me que o
representasse e que transmitisse a todos o seu abraço, o seu respeito
e, acima de tudo, a sua gratidão a todos que fazem a Emater em
Minas Gerais.

Homenagear a Emater-MG por seus 60 anos de existência, significa,
antes de tudo, reconhecer uma tradição de bons serviços levados ao
meio rural e que tem, como resultado de maior alcance, a melhoria da
qualidade de vida de toda a nossa população. Quando a antiga Acar –
Associação de Crédito e Assistência Rural - foi criada em 1948,
iniciava-se, em Minas Gerais, a primeira experiência brasileira de
assistência aos agricultores, introduzindo novas técnicas e difundindo
conhecimento gerado nos centros já existentes de ensino e pesquisa
ligados à agricultura e à pecuária. Ao substituir a Acar, em 1975, a
Emater-MG daria seqüência às suas atividades, sempre buscando o
aumento da produtividade agrícola e melhores condições de vida no
meio rural, aos poucos voltando-se para pequenos e médios
produtores dedicados à produção de alimentos.

Seus serviços, também à disposição dos grandes produtores,
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podem gerar recursos para ampliar o atendimento à agricultura
familiar, além de subsidiarem a formulação de importantes políticas
públicas, inclusive em parceria com esta Assembléia Legislativa.”
Quero até registrar, mais uma vez, a presença constante do caríssimo
Presidente da Emater no nosso meio, sempre trazendo sugestões,
informações, reflexões, buscando sempre a qualidade de vida do
nosso povo mineiro.

“Em última instância, a Emater vem promovendo, pela inclusão
social, uma distribuição de renda mais justa, gerando melhor
segurança alimentar e nutricional, incentivando o cooperativismo e a
educação rural junto à permanente difusão de novas tecnologias.

Seus programas geradores de emprego e renda, além de
contribuírem para a fixação do homem à terra, evitando assim o
esvaziamento populacional do campo, funcionam como diques de
contenção à expansão da favelização e da violência urbana.

Uma agropecuária dinâmica e competitiva em Minas Gerais é o
resultado de ações integradas com o mercado e com a organização
da própria agricultura familiar. Hoje, sim, responsável pelo
fornecimento de grande parte dos produtos da cesta básica, como o
arroz e o feijão. Os projetos estruturadores a cargo da Emater voltam-
se para as diversas regiões do nosso Estado, incluindo desde o
desenvolvimento do semi-árido e o Projeto Jaíba, até o Agregaminas
e o Agrominas Café. Mas é o Minas sem Fome o projeto de maior
controle social, que atende preferencialmente os Municípios de menor
Índice de Desenvolvimento Humano - IDH -, visando à redução da
pobreza e ao resgate da cidadania.

Não é apenas, portanto, o abastecimento do Estado pela produção
agropecuária que a Emater vem garantindo, além da redução dos
desequilíbrios regionais e do aumento da arrecadação de impostos,
nosso recursos naturais vêm sendo constantemente preservados pela
proteção dos rios, das nascentes, das áreas florestais e das matas
ciliares. Minas Gerais precisa, cada vez mais, do trabalho incansável e
sementeiro da Emater, dos seus Diretores, técnicos e funcionários,
para o aprofundamento do diálogo com os produtores rurais e suas
famílias, sempre estimulando, como vem fazendo para todos os
segmentos e também para o agroartesanato.

A sociedade mineira, meus senhores, minhas senhoras e
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convidados desta noite, e esta Casa que os representa são, sim,
eternamente gratos à Emater por esse extraordinário trabalho que tem
feito no solo mineiro, garantindo assim o modelo de gestão pública
que vem contribuindo para que o nosso Estado possa realizar políticas
públicas de alta qualidade, dedicadas sempre ao sucesso, com a
dedicação, o ritmo e principalmente a determinação do nosso
Governador Aécio Neves.

Com essas palavras, caríssimos amigos, tenho certeza de que,
nesta Assembléia, esta noite memorável, dos 60 anos que estamos
comemorando exatamente nesta noite, com essa maravilha da “Noite
Feliz”, que pudemos ouvir, será a sementeira do desenvolvimento, da
paz e principalmente do amor que a Emater tem para todo o povo
mineiro.

A todos que vieram de longe, de todos aqueles Estados, que aqui
estão participando desta semana, transformando a Capital nacional da
Emater, apresento o nosso agradecimento e o nosso respeito e que
todos levem também o nosso estímulo, para que possamos ter
sempre a nossa Emater firme e forte, como grande oxigênio do
desenvolvimento deste país. Muito obrigado a todos.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a extraordinária de terça-feira, dia 9, 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 6/12/2008.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/11/2008
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão (substituindo o Deputado Neider Moreira, por
indicação da Liderança do BPS) e os Deputados Dalmo Ribeiro Silva,
Gilberto Abramo, Hely Tarqüínio, Sargento Rodrigues e Doutor
Rinaldo (substituindo este ao Deputado Sebastião Costa, por
indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão.
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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. O Presidente informa que continua em discussão o parecer
sobre o Projeto de Lei nº 2.877/2008, que conclui pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria com a
Emenda nº 1. Neste momento, o Deputado Sargento Rodrigues
apresenta duas propostas de emenda. Encerrada a discussão, o
Presidente submete a votação o parecer, salvo propostas de emenda,
o qual é aprovado. A seguir, submete a votação as propostas de
emenda de autoria do Deputado Sargento Rodrigues, as quais são
rejeitadas. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade na forma do Substitutivo
nº 1, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 765/2007 (relator: Deputado
Sargento Rodrigues). Os pareceres sobre os Projetos de Lei nºs 2.578
e 2.866/2008, no 1º turno, deixam de ser apreciados em virtude de
solicitação de prazo regimental pelos respectivos relatores, Deputados
Dalmo Ribeiro Silva e Hely Tarqüínio. O Projeto de Lei nº 2.873/2008
é retirado da pauta por falta de 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, 2 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio - Neider Moreira -

Sargento Rodrigues - Gilberto Abramo.
ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/12/2008
Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Zé Maia, Jayro Lessa, Agostinho Patrús Filho, Antônio Júlio, Lafayette
de Andrada, Sebastião Helvécio e Weliton Prado (substituindo este à
Deputada Elisa Costa, por indicação da Liderança do PT), membros
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da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Ademir Lucas, Dinis Pinheiro, Fábio Avelar, Domingos Sávio, Carlin
Moura, Getúlio Neiva, Wander Borges e Ronaldo Magalhães.
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:
ofício da Sra. Marília Aparecida Campos, Prefeita Municipal de
Contagem, encaminhando cópia de representação encaminhada aos
Ministérios Públicos Estadual e Federal, referente à distribuição do
ICMS a partir do VAF; e de correspondência publicada no “Diário do
Legislativo” de 29/11/2008: ofícios dos Srs. Luiz André Muniz,
Superintendente de Administração, Finanças e Gestão de Pessoas da
Agência Nacional de Águas; Daniel Silva Balaban, Presidente do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Luiz Antônio
Souza Eira, Secretário Executivo do Ministério da Integração Nacional;
José Fernando Aparecido de Oliveira, Presidente da Frente
Parlamentar Mista em Defesa da Cultura; e das Sras. Soiara Suzinei
Xavier, Gerente de Apoio ao Desenvolvimento, e Sônia Maria Gandra
Silva, Gerente Regional, da Caixa Econômica Federal. A seguir, a
Presidência comunica que foram prorrogados até o dia 5/12/2008 os
prazos para o recebimento de emendas aos Projetos de Lei nºs 2.785
e 2.786/2008, e que está aberto até o dia 15/12/2008 o prazo para o
recebimentos de emendas ao Projeto de Lei nº 2.897/2008. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
2.706/2008 (Deputado Lafayette de Andrada) e 2.758/2008 (Deputado
Antônio Júlio), no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão
do parecer do relator, Deputado Jayro Lessa, que conclui pela
aprovação do Projeto de Lei nº 2.788/2008 na forma do Substitutivo nº
2, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do
Deputado Antônio Júlio. O Deputado Jayro Lessa se retira da reunião.
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Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no
2º turno, do Projeto de Lei nº 1.888/2007 com a Emenda nº 1 ao
vencido no 1º turno (relator: Deputado Zé Maia). O Deputado Antônio
Júlio se retira da reunião e é substituído pelo Deputado Getúlio Neiva,
por indicação da Liderança do PMDB. Na fase de discussão do
parecer do relator, Deputado Lafayette de Andrada, que conclui pela
aprovação do Projeto de Lei nº 637/2007 na forma do Substitutivo nº
5, e pela rejeição dos Substitutivos nºs 3 e 4 e das Emendas nºs 1 a
20, apresentados em Plenário, é apresentada a Proposta de Emenda
nº 1 pelo Deputado Delvito Alves. Submetido a votação, é aprovado o
parecer, salvo a proposta de emenda, registrando-se os votos
contrários dos Deputados Zé Maia e Weliton Prado. Submetida a
votação, é a proposta de emenda rejeitada. Registra-se a presença do
Deputado Antônio Júlio. Na fase de discussão do parecer do relator,
Deputado Agostinho Patrús Filho, que conclui pela aprovação do
Projeto de Lei nº 2.394/2008 com a Emenda nº 1, é apresentada a
Proposta de Emenda nº 1, pelo Deputado Antônio Júlio. Submetido a
votação, é aprovado o parecer, salvo a proposta de emenda,
registrando-se o voto contrário do Deputado Antônio Júlio. Submetida
a votação, é a proposta de emenda rejeitada, registrando-se o voto
contrário do Deputado Antônio Júlio. O Deputado Agostinho Patrús
Filho se retira da reunião. Na fase de discussão do parecer do relator,
Deputado Lafayette de Andrada, que conclui pela aprovação do
Projeto de Lei nº 2.772/2008 na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, com as Emendas n°s 1 e 2, da
Comissão de Administração Pública, é apresentada a Proposta de
Emenda nº 1, pela Deputada Elisa Costa. Submetido a votação, é
aprovado o parecer, salvo a proposta de emenda. Submetida a
votação, é a proposta de emenda rejeitada. O Presidente determina a
distribuição em avulso dos pareceres em que é relator, os quais
concluem pela aprovação dos Projetos de Lei nºs 2.432/2008 na forma
do Substitutivo nº 1, no 2º turno, e 2.547/2008 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a
Emenda nº 1, da Comissão de Administração Pública, e com as
Emendas nºs 2 a 4, no 1º turno. Os pareceres sobre os Projetos de
Lei nºs 2.706 e 2.833/2008, no 1º turno, deixam de ser apreciados em
virtude de solicitação de prazo regimental pelos respectivos relatores,
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Deputados Lafayette de Andrada e Zé Maia. O Projeto de Resolução
nº 2.867/2008 e os Projetos de Lei nºs 699/2007, 2.574, 2.615, 2.701
e 2.877/2008 são retirados da pauta por haverem sido apreciados em
reunião anterior, o 1.092/2007, atendendo-se a requerimento do
Deputado Agostinho Patrús Filho, aprovado pela Comissão, e os
Projetos de Lei nºs 2.393 e 2.832/2008 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 extraordinária, dia 4/12/2008, às
14h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Agostinho Patrús

Filho - Elisa Costa - Lafayette de Andrada.
ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 3/12/2008
Às 15h12min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Maria Lúcia Mendonça e o Deputado Dimas
Fabiano, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da Deputada
Maria Lúcia Mendonça, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante da pauta e acusa o recebimento da seguinte
proposição, para a qual designou a relatora citada a seguir: Projeto de
Lei nº 2.824/2008, em turno único (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, em turno único,
cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 2.783 e 2.799/2008
(relatora: Deputada Rosângela Reis), que receberam parecer por sua
aprovação. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº
3.067/2008. 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
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encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente.

ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/12/2008
Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Antônio Carlos Arantes e Chico Uejo, membros
da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Antônio Júlio e Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Antônio Carlos
Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater a Resolução
nº 52/2008, da Secretaria de Transportes e Obras Públicas - Setop -,
que dispõe sobre o transporte rodoviário de trabalhadores rurais no
Estado, e a discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente
acusa o recebimento do Projeto de Lei nº 765/2007, no 1º turno, para
o qual designou como relator o Deputado Chico Uejo. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Lindberg Ribeiro
Garcia, Diretor de Transporte Intermunicipal da Secretaria de
Transportes e Obras Públicas; João Ricardo Albanez,
Superintendente de Economia Agrícola da Secretaria de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento; Antônio Carlos Oliveira Pereira,
Procurador-Chefe (substituto) do Ministério Público do Trabalho; Paulo
Diniz, Diretor de Fiscalização do DER-MG; Tadeu José de Mendonça,
Diretor-Geral do Ipem; Francisco Maurício Barbosa Simões, Assessor
Jurídico da Faemg; Celso Afonso de Morais, Secretário de Políticas
Sociais da Fetraf; e a Sra. Aparecida da Penha do Lago Vieira,
Diretora de Assalariados da Fetaemg, que são convidados a tomar
assento à mesa. A Presidência concede a palavra aos Deputados
Chico Uejo e Antônio Carlos Arantes, autores do requerimento que
deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo após,
passa a palavra aos convidados para que façam suas exposições.
Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta das
notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
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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. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº
2.721/2008. 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, Vanderlei Jangrossi e
Antônio Carlos Arantes (2), em que pedem seja solicitado ao
Governador do Estado que interceda junto aos agentes financeiros
para que estabeleçam linhas de financiamento de veículos para o
transporte intermunicipal licenciado de trabalhadores rurais, visando a
substituição da atual frota, conforme exigência da Resolução nº
52/2008, da Setop; e seja solicitada ao Secretário de Transportes e
Obras Públicas a revisão da referida resolução, de forma a possibilitar
que o transporte de trabalhadores rurais seja realizado por meio de
veículo do próprio produtor ou transportador, e não, obrigatoriamente,
por veículo de aluguel; Vanderlei Jangrossi, Chico Uejo e Antônio
Carlos Arantes, em que solicitam sejam enviadas ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas as notas taquigráficas desta audiência;
Deiró Marra, em que pede seja solicitado ao Secretário de
Transportes e Obras Públicas que estude a possibilidade da
prorrogação por 12 meses do prazo para os produtores rurais se
adequarem às Resoluções nºs 52 e 57/2008. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Padre João - Antônio Carlos

Arantes - Getúlio Neiva.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 2.880/2008

EMENDA Nº 1
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Na área de cinco quilômetros para cada lado do eixo central

da Rodovia MG-030, entre a Rodovia BR-356 e o limite dos
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Municípios de Nova Lima e Rio Acima, ficam suspensos, até a
aprovação do Plano Diretor Metropolitano, os licenciamentos
ambientais de quaisquer empreendimentos, bem como as análises de
novos parcelamentos do solo.”.

Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 2008.
Irani Barbosa
Justificação: Esta emenda visa evitar que ocorra um “boom”

imobiliário, que em pouco tempo poderia saturar o trânsito na alça.
EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O empreendimento comercial, industrial, residencial ou de

qualquer natureza no Vale dos Cristais, em Nova Lima, deverá
submeter-se a prévio licenciamento ambiental.”.

Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 2008.
Irani Barbosa
Justificação: Se não forem adotadas medidas acautelatórias, a alça

viária autorizada pelo projeto poderá servir de indutor a perigoso
crescimento de atividades imobiliárias. Se isso ocorresse, em breve a
Estação Ecológica do Cercadinho estaria ameaçada pela necessidade
de construção de uma segunda, terceira alça, e assim,
sucessivamente.

A necessidade de licenciamento ambiental garante que o impacto
sobre o trânsito na região seja analisado por ocasião da liberação de
cada empreendimento, já que esse assunto, forçosamente, deverá ser
abordado nos estudos de impacto ambiental que instruirão os
processos de licenciamento.

EMENDA Nº 3
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - Todo o perímetro da Estação Ecológica do Cercadinho

deverá ser protegido por barreira física que impeça o acesso à sua
área, preservadas as necessárias para as obras viárias previstas
nesta lei.

Parágrafo único - A instalação da barreira física de que trata o
“caput” deverá preservar as características paisagísticas do local.”.

Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 2008.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: É uma medida necessária e importante tanto para
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preservar integralmente a área da estação, como também para evitar
invasões, favelizações e outros tipos de ocupações. Situação como
esta vimos também em cidades do País e do exterior, como no caso
do México.

Pela importância desta emenda, contamos com o apoio dos nobres
pares a sua aprovação.

EMENDA Nº 4
Acrescente-se onde convier:
Art. ... - Fica vedada a aprovação de novos empreendimentos

privados, numa faixa de 2km (dois quilômetros) de largura, contados
do eixo de ligação entre as rodovias mencionadas, nos dois lados,
pelo período de cinco anos, a contar da implementação do diposto
nesta lei.

Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 2008.
Antônio Júlio

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
922/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 922/2008, da Frente Estadual de
Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção do Adolescente - Fectipa -
, sugere a inclusão da Ação Promover – Proteção Social Especial a
Adolescentes, voltada para a profissionalização de adolescentes em
risco de sofrerem exploração sexual comercial no Vale do
Jequitinhonha ou que tenham sido retirados dessa situação, com
acompanhamento familiar e geração de emprego e renda para essas
famílias, de modo a se intervir no círculo vicioso de exploração sexual
e pobreza.

Em razão da similaridade de objetivo, foi anexada à proposição em
análise a Proposta de Ação Legislativa nº 923/2008, da Fectipa.

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
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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 922/2008 sugere a inclusão da

Ação Promover – Proteção Social Especial a Adolescentes, voltada
para a profissionalização de adolescentes em risco de sofrerem
exploração sexual comercial no Vale do Jequitinhonha ou que tenham
sido retirados dessa situação, com acompanhamento familiar e
geração de emprego e renda para essas famílias, de modo a se
intervir no círculo vicioso de exploração sexual e pobreza.

A Proposta de Ação Legislativa nº 923/2008, por sua vez, sugere a
inclusão de ação com atributos a seguir.

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.
Segundo a Lei Federal nº 8.069, de 13/7/90 (Estatuto da Criança e

do Adolescente - ECA, que regulamenta o art. 227 da Constituição da
República, as crianças e os adolescentes são pessoas em condição
peculiar de desenvolvimento, que demandam proteção integral e
prioritária por parte da família, da sociedade e do Estado. A mesma
legislação os define, ainda, como sujeitos de direitos e, para sua
proteção, estabelece uma política de atendimento composta de
medidas protetivas, medidas socioeducativas e medidas pertinentes
aos pais e responsáveis. Ainda de acordo com o ECA, em seu art.
244-A, a submissão de criança ou adolescente à prostituição ou à
exploração sexual é considerada crime, passível de pena de reclusão
de quatro a dez anos e multa.

A exploração sexual de crianças e adolescentes é uma relação
mercantilizada que envolve poder e sexualidade, que visa à obtenção
de proveitos sexuais e financeiros por adultos e que causa danos
biopsicossociais aos explorados, considerados como pessoas em
processo de desenvolvimento. Essa atividade implica o envolvimento
de crianças e adolescentes em práticas sexuais, pelo comércio de
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seus corpos, por meios coercitivos ou persuasivos, o que configura
uma transgressão legal e a violação de direitos e liberdades
individuais da população infanto-juvenil. A expressão “prostituição
infantil”, por pressupor um ato de consentimento e negociação do
próprio corpo, é considerada inadequada em relação aos princípios da
Constituição da República e do ECA, que expressam a doutrina da
proteção integral. Já a expressão “abuso sexual” refere-se à violência
sexual intrafamiliar, que se caracteriza pela relação de parentesco
entre vítima e agressor e ocorre geralmente no ambiente doméstico.

A proibição do trabalho infantil é disciplinada pela Constituição da
República e também pelo ECA, dispositivos legais que afirmam a
incompatibilidade entre o desenvolvimento integral das crianças e dos
adolescentes e a obrigatoriedade do trabalho. O art. 60 do ECA proíbe
qualquer trabalho a menores de 14 anos, reafirmando o disposto no
art. 7º, XXXIII, da Constituição da República, que proíbe o trabalho
noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e proíbe
qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de
aprendiz, a partir de 14 anos. O trabalho precoce tira da criança e do
adolescente a oportunidade de estudar, de brincar e de conviver com
pessoas de sua faixa etária, com a família e com a comunidade. O
trabalho infantil insere, também precocemente, as crianças e os
adolescentes em um mundo para o qual ainda não estão preparados,
além de impedir que se formem, plenamente, para integrar esse
universo.

O planejamento estatal já prevê atuação pública com vistas à
proteção de crianças e adolescentes com direitos violados, tanto em
função de exploração e violência sexual – Ação 4236 – Co-
Financiamento de Serviços para Municípios na Execução de Proteção
Especial – quanto em razão de trabalho infantil – Ação 4272 – Co-
Financiamento para Municípios em Serviços no Atendimento às
Crianças e Adolescentes, em Especial com Trajetória de Rua e
Trabalho Infantil –, ambas no âmbito do Programa 023 – Implantação
do Suas.

Concordamos com a preocupação dos proponentes de garantir
recursos, no âmbito da Ação 4236, para o desenvolvimento de
atividades de qualificação profissional para adolescentes envolvidos
em situação de exploração sexual e para suas famílias, na região do
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Vale do Jequitinhonha. Essa região apresenta os mais altos índices de
exploração sexual comercial de crianças e adolescentes no Estado e,
por isso, demanda atuação focalizada.

Concordamos, também, com a proposta de se assegurarem
recursos na Ação 4272 para o desenvolvimento de alternativas
públicas específicas para a erradicação do trabalho infantil nos lixões,
em razão de sua persistência, fundamentalmente nas regiões de
maior concentração de pobreza no Estado.

Por essas razões, acolhemos a proposta com a apresentação de
emendas aos projetos de lei de revisão do PPAG 2008-2011,
exercício de 2009, e do orçamento anual, de modo a ampliar as metas
financeiras das Ações 4236 e 4272, com vistas à garantia de recursos
específicos para, respectivamente, a qualificação de adolescentes
vitimados pela exploração sexual no Vale do Jequitinhonha e o
enfrentamento do trabalho infantil nos lixões.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 922/2008 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs
2.785 e 2.786/2008.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Fábio Avelar.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
995/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 995/2008, de autoria da Prefeitura
Municipal de Capitão Enéas, sugere a criação da ação “Asfaltamento
do acesso à “estrada da produção”, com a finalidade de permitir o
escoamento da produção agrícola e pecuária da região do Município
de Capitão Enéas, com o asfaltamento da estrada de 9km entre a
sede do Município e a “estrada da produção”.

Em razão da similaridade de objetivos, foi anexada à proposição em
análise a Proposta de Ação Legislativa nº 1021/2008, também da
Prefeitura Municipal de Capitão Enéas.

As propostas foram apresentadas na audiência pública realizada por
esta Comissão no dia 28/10/2008, em Ituiutaba, com a finalidade de
colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
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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 de Ação Legislativa nº 995/2008 sugere a criação de

ação com vistas ao asfaltamento do acesso à “estrada da produção”,
na região norte de Minas Gerais, para permitir o escoamento da
produção agrícola e pecuária da região do município de Capitão
Enéas.

Concordamos com a preocupação dos proponentes de fomentar o
desenvolvimento da região norte do Estado, pois se trata de uma
região caracterizada pelo baixo Índice de Desenvolvimento Humano -
IDH -, que tem a agricultura como base da economia local. Dessa
forma, o asfaltamento do acesso à “estrada da produção” certamente
contribuirá para o desenvolvimento da economia local, com impactos
positivos na geração de emprego e renda na região.

Propomos, portanto, a inclusão da região Norte de Minas na Ação
1272 - Pavimentação e Restauração de Rodovias em Outras Regiões
-, do Programa 056 - Potencialização da Infra-estrutura Logística da
Fronteira Agroindustrial -, que tem como objetivo melhorar a infra-
estrutura rodoviária e hidroviária de modo a facilitar a logística de
escoamento da produção agro-industrial.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 995/2008 na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs
2.785 e 2.786/2008.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Fábio Avelar, relator - Carlin Moura.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.441/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Luiz Tadeu Leite, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Pastoral do Menor da Paróquia
São João Batista, com sede no Município de Montes Claros.
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A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 6/6/2008 e

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.441/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Pastoral do Menor da Paróquia São João Batista, com sede no
Município de Montes Claros.

Os requisitos para que as associações e fundações em
funcionamento no Estado sejam declaradas de utilidade pública são
listados 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 e que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 66 do seu estatuto determina que os
Diretores, Conselheiros, associados, benfeitores, ou outras pessoas
ligadas à sociedade não receberão remuneração, vantagens ou
benefícios, em razão das competências, funções ou atividades que
lhes sejam atribuídas, e o art. 70 preceitua que, no caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a sociedades
que se dediquem a consecução de objeto social congênere e que
estejam registradas 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 ao final deste parecer, 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 2.441/2008 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 Pastoral do Menor da

Paróquia São João Batista da Arquidiocese de Montes Claros, com
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sede nesse Município.”.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Neider Moreira - Sargento Rodrigues - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.664/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela

tem por finalidade declarar de utilidade pública o Lar dos Velhinhos,
com sede no Município de Pouso Alto.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/8/2008 e
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
referentes à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.664/2008 objetiva declarar de utilidade pública

o Lar dos Velhinhos, com sede no Município de Pouso Alto.
Os requisitos para que as associações e fundações em

funcionamento no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

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

Ressalte-se, ainda, que o art. 8º do seu estatuto determina que a
instituição não concederá remuneração a seus Diretores,
Conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes; e o § 5º do
art. 36 preceitua que, no caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente reverterá, pela ordem, a entidades congêneres
registradas no Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade
pública, com sedes e atividades no Município.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.664/2008.
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Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

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

2.884/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa e do Deputado Durval Ângelo, o

projeto de lei em tela tem por escopo instituir o Dia Estadual da
Favela.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 15/11/2008,
e, em seguida, distribuída a este órgão colegiado a fim de ser
apreciada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e
102, III, “a”, do Regimento Interno,

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.884/2008 tem por escopo seja instituído o Dia

Estadual da Favela, a ser celebrado, anualmente, no dia 4 de
novembro, com o objetivo de subsidiar o desenvolvimento de projetos
variados, no intuito de valorizar tanto a comunidade quanto cada
indivíduo nela inserido

De acordo com a Constituição da República, o art. 22 enumera as
matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os
assuntos que cabem aos Municípios, de interesse local. Ao Estado
membro, segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que
não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Tendo em vista esses dispositivos, a instituição de data
comemorativa pode ser objeto de disciplina jurídica por parte de
quaisquer dos Estados componentes do sistema federativo.

Cabe ressaltar, entretanto, que a administração pública tem
envidado esforços com o objetivo de melhorar as condições de vida
das pessoas menos favorecidas, especialmente com o
desenvolvimento de projetos que aprimorem sua condição de
moradia.

Nesse contexto, não é adequada a instituição de data para
comemorar uma organização urbana caracterizada como de baixa
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qualidade de vida, em terrenos invadidos e com edificações
inadequadas.

Assim, o projeto de lei em análise contraria o art. 13 da Constituição
do Estado, que estabelece a razoabilidade como princípio para a
atividade pública.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.884/2008.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Gilberto

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

2.889/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Terra das
Águas - S/C, com sede no Município de São Lourenço.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008 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 2.889/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Terra das Águas - S/C, com sede no
Município de São Lourenço.

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.
8º, § 3º, e no art. 11, § 1º, que as atividades de seus Diretores e
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Conselheiros não serão remuneradas; e no art. 16, § 2º, que, na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere, qualificada nos termos da Lei nº
9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas
de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público – Oscips –, preferencialmente
que tenha o mesmo objetivo social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.889/2008.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Sargento

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

2.892/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de
Desenvolvimento do Volta Grande - Acovog -, com sede no Município
de Itanhomi.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/11/2008 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 2.892/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária de Desenvolvimento do
Volta Grande, com sede no Município de Itanhomi.

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



790
pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
30 que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros, instituidores e
sócios não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de
lucro, gratificação, bonificação ou vantagens; e no art. 32 que, na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere, juridicamente constituída e
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.892/2008.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Neider

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

2.901/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em

tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Agência para o
Desenvolvimento Socioeconômico de Fortaleza de Minas, com sede
nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/11/2008 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 2.901/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Agência para o Desenvolvimento Socioeconômico
de Fortaleza de Minas.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências mencionadas no referido dispositivo,
pois ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade
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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.
14, parágrafo único, que as atividades de seus Diretores,
Conselheiros e parceiros não serão remuneradas; e no art. 35 que, na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere, qualificada nos termos da Lei nº
9.790, de 1999, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas
de direito privado, sem fins lucrativos, como Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público - Oscips -, preferencialmente que
tenha o mesmo objetivo social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.901/2008.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

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

2.904/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Regional de Proteção
Ambiental - Arpa -, com sede no Município de Bom Despacho.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 22/11/2008 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 2.904/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Regional de Proteção Ambiental, com sede no Município
de Bom Despacho.

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
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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. 39 do seu estatuto preceitua que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere, legalmente constituída, para ser aplicado em
benefício do interesse público; e o art. 40 determina que o exercício
dos cargos da Diretoria e do Conselho Fiscal será inteiramente
gratuito.

Embora não haja óbice à tramitação do projeto de lei em análise,
apresentamos a Emenda nº 1, Ao final deste parecer, para adequar o
nome da entidade ao consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.904/2008 com a Emenda nº 1, a
seguir apresentada.

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

de Proteção Ambiental 3 - Arpa III -, com sede no Município de Bom
Despacho.”.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

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

2.906/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

declarar de utilidade pública o Instituto Cultural Lusófono - ICL -, com
sede no Município de Itabira.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 27/11/2008 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.906/2008 pretende declarar de utilidade pública
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o Instituto Cultural Lusófono, com sede no Município de Itabira.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois
ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica;
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade prevê pelo art. 30 a não-
remuneração de seus Diretores e Conselheiros, e o art. 44 determina
que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituições sem fins lucrativos e que tenham o mesmo
objetivo social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.906/2008.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

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

2.909/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

tela visa declarar de utilidade pública o Conselho Central de
Cataguases da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Cataguases.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 27/11/2008 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.909/2008 pretende declarar de utilidade pública

o Conselho Central de Cataguases da Sociedade de São Vicente de
Paulo, com sede no Município de Cataguases.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
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no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois
ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o inciso II do art. 40 do estatuto da entidade determina
que o exercício dos cargos dos Diretores, Conselheiros, associados,
instituidores, benfeitores ou equivalentes não será remunerado; e o
inciso III do mesmo artigo preceitua que, no caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado ao Conselho Metropolitano
de Juiz de Fora.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.909/2008.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

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

2.911/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Júlio, o projeto de lei em epígrafe

tem como objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Pais
e Amigos dos Excepcionais de Mato Verde - Apae de Mato Verde -,
com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/11/2008 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 2.911/2008 tem como finalidade declarar de

utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de
Mato Verde - Apae de Mato Verde.

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.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o § 2º do art.
14 determina que o exercício das funções de membro de órgão
dirigente não pode ser remunerado; e o parágrafo único do art. 44
dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.911/2008.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

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

2.912/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Estância Paraíso -
Assep -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/11/2008 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 2.912/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Estância Paraíso, 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.
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1º da Lei nº 12.972, de 1998.

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

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
30 que as atividades de seus Diretores, Conselheiros e associados
não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro,
gratificação, bonificação ou vantagem; e no art. 34 que, na hipótese
de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere 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 2.912/2008.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

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

2.913/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de
Transformação Social Luz do Mundo, com sede no Município de
Uberlândia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/11/2008 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 2.913/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação de Transformação Social Luz do
Mundo, com sede no Município de Uberlândia.

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.

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 6º
determina que as atividades de seus Diretores, Conselheiros e sócios
não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro,
gratificação, bonificação ou vantagem; e o art. 43 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
qualificada nos termos da Lei Federal nº 9.790, de 1999, que dispõe
sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado sem fins
lucrativos como Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público
– Oscips.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.913/2008.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

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

2.917/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública o Centro de Formação da Criança e
do Adolescente - Cenfor.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/11/2008 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
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O Projeto de Lei nº 2.917/2008 objetiva declarar de utilidade pública

o Centro de Formação da Criança e do Adolescente.
Os requisitos para que as associações e fundações em

funcionamento no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

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

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
46 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a instituições beneficentes; e, no inciso I do art. 48,
que as atividades de seus Diretores, Conselheiros, sócios,
instituidores, benfeitores e equivalentes não serão remuneradas.

Por fim, apresentamos a Emenda nº 1 ao final deste parecer, para
retificar o nome da entidade e acrescentar o Município onde está
sediada.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.917/2008 com a Emenda nº 1, nos
termos que se seguem.

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

Defesa e Proteção da Criança e do Adolescente - Cenfor -, com sede
no Município de Juiz de Fora.”.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider

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

2.929/2008
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 Associação
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Agropecuária de Liberdade e Região, com sede no Município de
Liberdade.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/12/2008 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 2.929/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Agropecuária de Liberdade e Região,
com sede no Município de Liberdade.

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

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

Ressalte-se que, no estatuto constitutivo da instituição, o art. 15
dispõe que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a instituição congênere, legalmente
constituída, para ser aplicado nas mesmas finalidades da Associação
dissolvida, e o § 2º do art. 30 determina que as atividades do conselho
de administração não serão remuneradas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.929/2008.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.578/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 240/2008,
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que “dispõe sobre a
contratação por tempo determinado para atender a necessidade
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temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX
do art. 37 da Constituição da República”.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 3/7/2008 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 proposta legislativa em tela pretende regulamentar a contratação

de servidores por tempo determinado, para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX
do art. 37 da Constituição Federal.

A contratação temporária por excepcional interesse público constitui
matéria de elevada importância para o direito administrativo. Trata-se
de um instrumento constitucionalmente estabelecido que visa a
assegurar a prestação de serviços emergenciais e excepcionais por
parte da administração pública no momento em que a
excepcionalidade da situação se apresenta, dispensando, pois, a
realização de concurso público.

Nos termos constitucionais, a regra para o ingresso de servidores
em cargos ou empregos públicos é a aprovação em concurso público
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego. As exceções que se admitem
são para os cargos em comissão, que são de livre nomeação e
exoneração, e para a contratação por tempo determinado, para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.
Além disso, para o exercício de cargos de alto escalão do Poder
Judiciário e do Tribunal de Contas, funções que, por sua natureza,
dificultam a seleção pela via de critérios tão objetivos como os do
concurso público.

Pode-se afirmar que o princípio do concurso público é um dos
pilares de sustentação do princípio democrático, que, nos dizeres do
ilustre administrativista Marçal Justen Filho, “impõe a possibilidade de
participação de todos os cidadãos, em igualdade de condições, no
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governo – seja por meio do voto ou de outros mecanismos de
vinculação do governante à vontade do povo” (“Curso de Direito
Administrativo”, 3. ed., Editora Saraiva, 2008, p. 86-87.).

É de ressaltar que o Estado Democrático de Direito se ampara em
mecanismos de controle do poder dos governantes que garantam que
a atuação do poder público seja pautada pelo atendimento do
interesse público e coletivo, e não na vontade própria dos
governantes. Nessa concepção, pode-se afirmar que o concurso
público foi o instrumento adotado pela Constituição da República para
assegurar a igualdade de acesso da população aos cargos, empregos
e funções públicas bem como para instituir um sistema de mérito, e
não de favoritismo, na formação do quadro de servidores que
desenvolverão as funções públicas legalmente previstas. O concurso
público confere, assim, densidade a princípios constitucionais
norteadores da ação da administração pública, especialmente os da
moralidade, da impessoalidade e da eficiência.

Todavia, a administração pública não pode ser encarada como um
conjunto de normas jurídicas à parte da realidade social. Ao contrário,
ela existe para assegurar a prestação de serviços públicos contínuos
e eficientes, decorrentes das demandas sociais. Assim, o próprio
Texto Constitucional tratou de estabelecer exceções à regra do
concurso público, levando em consideração situações excepcionais,
que demandam uma resposta mais ágil e emergencial do poder
público. O contrato temporário de servidores figura no ordenamento
constitucional pátrio desde a Constituição Federal de 1967, quando se
aplicavam a esses servidores as regras da legislação trabalhista. Em
1969, a Emenda Constitucional passou a considerar a existência de
um regime especial para esses servidores, deixando ao alvitre do
legislador ordinário a opção pelo regime que julgasse mais adequado.

Constata-se que a norma prevista no art. 37, inciso IX, da
Constituição Federal impõe ao legislador ordinário o dever de
estabelecer as hipóteses em que a contratação temporária poderá
ocorrer, hipóteses que se devem amparar nos requisitos de
temporariedade e de excepcionalidade do serviço a ser prestado. Esta
lei deverá também estabelecer cláusulas mínimas a serem previstas
nos contratos, especialmente as referentes aos direitos e deveres do
servidor contratado.
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Atualmente a matéria é prevista na Lei Federal nº 8.745, de

9/12/2003, que dispõe sobre contratação temporária no âmbito da
administração pública federal. No Estado, a norma que baliza tais
contratações, de forma bem limitada, é a prevista no art. 11 da Lei nº
10.254, de 20/7/90, que ora se pretende revogar.

A doutrina majoritária aponta no sentido de que esses servidores
temporários estabelecem uma relação contratual com o Estado. Não
são submetidos ao regime estatutário, aqui considerado aquele
próprio do servidor detentor de cargo público, nem ao regime de
direito privado, regido pela legislação trabalhista.

Neste aspecto, é lapidar a classificação feita pela doutrinadora Maria
Sylvia Zanella Di Pietro, por nós adotada na análise desta matéria,
segundo a qual os servidores públicos podem ser agrupados em três
categorias:

“- os servidores estatutários, sujeitos ao regime estatutário e
ocupantes de cargo público;

- os empregados públicos, contratados sob o regime da legislação
trabalhista e ocupantes de emprego público;

- os servidores temporários, contratados por tempo determinado
para atender a necessidade de excepcional interesse público, que
exercem função, sem estarem vinculados a cargo ou emprego
públicos” (“Direito Administrativo”, 19. ed. Editora Atlas, 2006, p. 502.)

A natureza contratual da relação dos servidores temporários com o
Estado pode ser extraída do próprio Texto Constitucional, que prevê a
contratação temporária de servidores por excepcional interesse
público. Todavia, cabe à lei estabelecer as características desse
regime contratual, podendo determinar a aplicação a tais servidores
de direitos estatutários e das leis trabalhistas. É o que alguns
doutrinadores já classificam como um regime misto ou híbrido. Neste
sentido é o entendimento de Celso Antônio Bandeira de Melo, Odete
Medauar e José dos Santos Carvalho Filho (“Curso de Direito
Administrativo”, 25. ed., São Paulo: Malheiros, 2007, p. 247; “Direito
Administrativo Moderno”, Revista dos Tribunais, 2000, p. 323; “Manual
de Direito Administrativo”, Lumem Júris, 2000, p. 439.).

Com efeito, o art. 12 do projeto de lei em exame diz que se aplicam
a esses servidores determinados direitos, deveres e penalidades
previstos no Estatuto do Servidor Público Estadual – Lei nº 869, de
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5/7/52 –, entre os quais vale destacar as licenças, ajudas de custo,
diárias de viagem, férias, direito de petição. Entendemos ser
necessário que a lei assegure a esses servidores os direitos sociais
previstos no art. 7º da Constituição Federal, que são estendidos aos
detentores de cargo público nos termos do § 2º do art. 39 do referido
diploma constitucional. São eles direitos básicos de qualquer
trabalhador, que não podem ser subtraídos dos servidores
temporários como o direito a férias, ao décimo terceiro salário, ao
recebimento de salário nunca inferior ao mínimo, de remuneração do
trabalho noturno superior ao diurno, de limitação de jornada a oito
horas diárias e pagamento de horas extras, entre outros.

Nos termos do projeto em comento, entende-se como excepcional
interesse público a situação transitória que demanda urgência na
realização ou manutenção de serviço público essencial ou, ainda,
aquela em que a transitoriedade e a excepcionalidade do evento não
justificam a criação de quadro efetivo.

O art. 2º do projeto estabelece que a contratação temporária poderá
ocorrer para prestar assistência em situações de calamidade pública e
de emergência, para combater surtos endêmicos e para realizar
recenseamentos. Ainda o inciso IV do mesmo dispositivo prevê que
algumas atividades referentes a vigilância e inspeção ligadas à
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento -
Seapa - e outras atividades referentes a outorgas e licenciamentos
ambientais ligadas à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - Semad -, poderão ser objeto dessa
espécie de contratação.

A proposição estabelece ainda prazo máximo para as contratações
e as respectivas prorrogações, dispondo também que a síntese dos
contratos realizados deverá ser encaminhada à Câmara de
Coordenação Geral, para que esta exerça o controle dos contratos.
Estabelece ainda obrigações, direitos e parâmetros para remuneração
dos servidores contratados e as hipóteses de extinção do contrato
sem direito a indenização.

Após o recebimento do projeto nesta Casa, o Governador do Estado
enviou, em 1º/10/2008, a Mensagem nº 287, propondo emendas ao
projeto, as quais incidem especificamente sobre os arts. 2º, 4º, 6º, 8º,
10, 13 e 14. Após, enviou, em 11/11/2008, a Mensagem nº 316,
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acrescentando dispositivos ao art. 8º .

A referida emenda do Governador cuidou de acrescentar as
seguintes hipóteses de contratação: para suprir pessoal, em
decorrência de afastamento ou licença de ocupantes de cargos
efetivos, desde que o serviço público não possa ser desempenhado a
contento com o quadro remanescente, ficando a duração do contrato
administrativo limitada ao período da respectiva licença ou
afastamento; e para manter a continuidade dos serviços públicos
essenciais, desde que não haja candidatos aprovados em concurso
público aptos à nomeação e o número de servidores efetivos seja
insuficiente para supri-la, ficando a duração dos contratos limitada ao
provimento dos cargos mediante concurso público subseqüente.

No tocante ao delineamento das hipóteses de contratação, temos
algumas observações de ordem jurídica a fazer.

Primeiramente é preciso ressaltar que a jurisprudência é
contundente ao determinar que as hipóteses de contratação devem
ser estabelecidas na lei e obedecer à regra da temporariedade e do
interesse público excepcional. É ilustrativa a decisão emanada pelo
STF na ADI 3210/PR, julgada em 11/11/2004, que declarou a
inconstitucionalidade de lei do Estado do Paraná que instituiu
hipóteses genéricas de contratação temporária, atribuindo ao Chefe
do Poder competência para estabelecer os casos de contratação.

A falta de lei disciplinando a matéria de delimitação de prazo para a
execução dos contratos dão ensejo ao desvirtuamento desse tipo de
contratação, que é, freqüentemente, celebrada por prazo
indeterminado ou demasiadamente extenso e sujeito a sucessivas
prorrogações.

A discussão que se impõe é se a contratação deve-se dar somente
para atender a situações excepcionais ou se é admissível para o
desempenho de funções permanentes da administração pública. Parte
da doutrina, à qual se filia o ilustre jurista Celso Antônio Bandeira de
Melo, vem admitindo a contratação temporária para o desempenho de
funções de caráter permanente. Este entendimento ganhou corpo com
o posicionamento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI
3068, em 25/8/2006, por seis votos a cinco, no qual se considerou
constitucional a Lei Federal nº 10.843, de 2004, que estabeleceu
hipóteses de contratação temporária no Conselho Administrativo de



805
Defesa Econômica – Cade –, para o desempenho de funções de
natureza regular e permanente. Nessa oportunidade, justificou o
relator da matéria, Ministro Eros Grau, que a Constituição Federal não
fez distinção entre as duas hipóteses de atividades, permanentes ou
eventuais; o que se deve observar, de forma irrestrita, é o eventual
interesse público no desempenho dessas atividades. Neste caso
concreto, pretendia-se contratar para suprir a carência de pessoal até
que novo concurso público fosse realizado.

Não é desarrazoado admitir que circunstâncias especiais possam
demandar a contratação de pessoal para desenvolver atividades
próprias dos servidores públicos estatutários, em caráter excepcional,
caso não haja tempo hábil para a realização de um concurso público.
Se a situação é transitória, pode dispensar a criação de cargos
públicos, com o conseqüente ingresso, nos quadros da administração,
de servidores com todos os direitos do servidor estatutário. Com
efeito, a realização de concurso público demanda tempo e
planejamento. Todavia, vale ressaltar que esta teoria recebe críticas
contundentes por parte dos doutrinadores, pelo receio de que tal
permissão venha a legitimar uma efetiva burla ao concurso público.
Mesmo os que apóiam essa teoria asseveram que a contratação para
o desempenho de tarefas permanentes deve ser usada com o máximo
de cautela e amparada por uma inequívoca motivação. É importante
ressaltar que o projeto limita esse tipo de contratação à inexistência
de servidores já aprovados em concurso público.

A proposição em estudo prevê que, para a realização de atividades
específicas de determinadas Secretarias de Estado, poderá ocorrer
contratação temporária. A lei não pode esgotar todos os casos
concretos que poderão ensejar a contratação temporária; ao contrário,
é o caso concreto que deve-se enquadrar às hipóteses previstas na
lei. Ademais, o estabelecimento da possibilidade de contratação para
determinados órgãos, e não para os demais, pode dar margem a um
entendimento que inviabilizaria ou dificultaria a contratação por parte
dos órgãos não mencionados. Sugerimos assim que seja dado novo
formato ao dispositivo, para torná-lo mais genérico, deixando claro
que aquelas previsões ligadas a determinadas Secretarias não são
exaustivas. Vale informar que a nova redação que será proposta, ao
final deste parecer, para o art. 2º do projeto acolhe inteiramente a
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proposta de alteração do dispositivo, apresentada pelo Governador.
Consideramos também correta a redação proposta na referida
emenda do Governador, que retira a previsão de que determinadas
funções ligadas a vigilância, inspeção, outorga e licenciamento
ambiental poderiam ser objeto de contratação temporária. Essas
atividades envolvem poder de polícia e só podem ser desenvolvidas
por servidores ocupantes de cargo efetivo, que têm a prerrogativa da
estabilidade. Esse entendimento foi firmado pelo STF no julgamento
da ADI 2310/MC, em 19/12/2000.

Outro ponto que merece reflexão é a questão dos longos prazos de
duração dos contratos estabelecidos no art. 4º do projeto para
determinadas situações e as respectivas prorrogações. Também essa
questão divide a doutrina do direito administrativo e não se encontra
resolvida de forma definitiva pela jurisprudência. Em reunião realizada
nesta Casa com a presença do relator e de assessores dos Poderes
Legislativo e Executivo, os técnicos do Executivo ressaltaram que
determinados casos de contratação realmente demandam o
estabelecimento de prazos mais prolongados. Levando em
consideração que a lei estabelece prazo máximo e que qualquer tipo
de contratação deve estar devidamente fundamentada para atender
ao princípio constitucional da motivação dos atos administrativos e do
interesse público, consideramos possível que a lei estabeleça prazo
mais prolongado em determinados casos. Reforçamos, todavia, na
redação a ser proposta para esse dispositivo, a obediência aos
referidos princípios. Vale citar, por ser oportuno, que a Lei Federal nº
8.745, de 1993, que trata da contratação temporária em nível federal,
prevê prazos ainda mais extensos do que os propostos no projeto em
análise. Embora a referida lei se aplique somente à administração
pública federal, tem ela 15 anos de vigência e não foi judicialmente
invalidada. Assim, é forçoso reconhecer que os demais entes da
Federação a utilizem como parâmetro para a elaboração dos
respectivos ordenamentos jurídicos. Por fim, ressaltamos que
acolhemos a proposta de emenda do Governador ao art. 4º da
proposição, que contém um vício de forma, na medida em que propõe
a alteração do inciso II do §1º do art. 4º.

No que toca à remuneração dos servidores contratados, a
proposição em tela estabelece que não será superior ao valor da
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remuneração constante nos quadros de cargos e salários do serviço
público ou, inexistindo semelhança de funções com os cargos da
administração pública, a remuneração será compatível com aquelas
praticadas no mercado de trabalho. Quando se tratar de
recenseamento, a remuneração poderá ser fixada por unidade
produzida.

A mensagem encaminhada pelo Poder Executivo, ao propor
alteração no art. 8º da proposição, passou a prever que a
remuneração dos contratados levará em conta somente o valor da
remuneração definida no mercado de trabalho para o exercício de
funções semelhantes, retirando, assim, a remuneração dos servidores
públicos como parâmetro para a fixação da remuneração do
contratado. Deixamos de acolher essa proposta de alteração, por
considerá-la menos abrangente e razoável do que a já prevista no
projeto. A contratação, ainda que temporária, de servidores que não
tome como parâmetro a remuneração do servidor público, mas
somente aquela paga pela iniciativa privada, fere, no nosso
entendimento, o princípio da igualdade e da razoabilidade.

É importante ressaltar que o § 2º do art. 8º da proposição
estabelecia para o Poder Executivo a obrigação de fixar as tabelas de
remuneração para a hipótese de contratação amparada por técnicas
especializadas, no âmbito de projetos de cooperação com prazo
determinado, implementados mediante acordos internacionais. A
mensagem do Governador que apresentou emendas à proposição
retirou, de forma correta, essa previsão, uma vez que a fixação de
tabelas de remuneração de servidores deve ser feita por lei ou, em
cada caso, no contrato a ser firmado.

Acolhemos, também, a emenda que transforma os §§ 1º e 2º em
parágrafo único do art. 13 e a emenda que permite que o contrato
preveja o pagamento de prêmio por produtividade ao servidor
temporário ou designado.

As alterações referidas neste parecer e outras de cunho técnico-
legislativo serão consubstanciadas no Substitutivo nº 1, que
apresentamos ao final deste parecer.

No que toca às questões de natureza jurídico-formal, esclarecemos
que a matéria se insere no âmbito da competência do Estado
membro. Como bem salienta José Afonso da Silva, ilustre
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constitucionalista, a lei que disciplinar a contratação temporária há que
ser editada por cada ente federativo respeitando a autonomia
administrativa de cada um. Não há na Constituição Federal preceito
que balize a edição de norma geral sobre a matéria com validade
estendida a todos os entes.

Quanto à iniciativa do Governador do Estado para deflagrar o
processo legislativo, também não encontramos óbices jurídicos, uma
vez que não há, no Texto Constitucional, regra de reserva de iniciativa
para a matéria.

Vale, portanto, ressaltar que, da forma proposta, as medidas
consignadas no projeto alcançam todos os órgãos da administração
direta, autárquica e fundacional do Estado, englobando, pois, todos os
poderes públicos estaduais. Todavia, as hipóteses de contratação que
esse projeto de lei pretende balizar são para atender a situações de
atuação típica do Poder Executivo em face das suas competências
materiais. Propomos, assim, que seja o alcance do projeto de lei
limitado ao Poder Executivo, respeitando, dessa forma, a autonomia
atribuída a cada Poder.

Após este extenso parecer, pedimos vênia para ressaltar que a
importância da matéria realmente requer uma análise jurídica mais
aprofundada, com o intuito de se elaborar uma legislação que vá
atender aos anseios da administração pública e, ao mesmo tempo,
conferir tratamento jurídico seguro aos servidores temporários.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.578/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
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.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Para atender a necessidade temporária de excepcional

interesse público, os órgãos da administração direta do Poder
Executivo, suas autarquias e fundações poderão efetuar contratação
de pessoal por tempo determinado, nos termos do inciso IX do art. 37
da Constituição Federal, nas condições e prazos previstos nesta lei.
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Parágrafo único - Para fins da contratação a que se refere o “caput”

entende-se como de excepcional interesse público a situação
transitória que demande urgência na realização ou na manutenção de
serviço público essencial ou ainda aquela em que a transitoriedade e
a excepcionalidade do evento não justifiquem a criação de quadro
efetivo.

Art. 2º - Consideram-se hipóteses de necessidade temporária de
excepcional interesse público, para fins de contratação temporária nos
termos desta lei:

I - assistência a situações de calamidade pública e de emergência;
II - combate a surtos endêmicos;
III - realização de recenseamentos;
IV - carência de pessoal em decorrência de afastamento ou licença

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

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

VI - carência de pessoal para o desempenho das seguintes
atividades:

a) as relacionadas com a defesa agropecuária e atividades afins,
para atendimento de situações de iminente risco à saúde animal,
vegetal ou humana;

b) as desenvolvidas no âmbito de projetos específicos de outorga e
licenciamento ambiental, para atendimento de demandas transitórias
geradas por empreendimentos sazonais que não justifiquem a criação
de quadro efetivo;

c) as amparadas por técnicas especializadas, no âmbito de projetos
de cooperação com prazo determinado, implementados mediante
acordos internacionais, desde que haja, para sua execução,
subordinação do contratado a órgão ou entidade pública;

d) as relacionadas à defesa social e aos serviços de saúde.
§ 1º - As contratações a que se refere a alínea “c” do inciso VI do
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“caput” serão vinculadas exclusivamente a um projeto, vedado o
aproveitamento dos contratados em qualquer área da administração
pública.

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

Art. 3º - O recrutamento do pessoal a ser contratado nos termos
desta lei será feito nos termos de regulamento, mediante processo
seletivo simplificado, sujeito a ampla divulgação prévia, inclusive no
órgão oficial de imprensa do Estado de Minas Gerais.

§ 1º - A contratação para atender a necessidades decorrentes de
calamidade pública prescindirá de processo seletivo.

§ 2º - Para as contratações previstas na alínea “a” do inciso VI do
“caput” do art. 2º, poderá ser realizado processo seletivo simplificado,
mediante análise curricular, segundo critérios previamente divulgados.

Art. 4° - As contratações de que trata esta lei ser ão feitas com a
observância dos seguintes prazos máximos:

I - seis meses, nos casos dos incisos I e II do “caput” do art. 2°;
II - um ano, nos casos dos incisos III e IV do “caput” do art. 2°;
III - dois anos, nos casos do inciso VI, alíneas “a” e “b”, do “caput” do

art. 2º;
IV - três anos, nos casos dos incisos V e VI, alínea “c”, do “caput” do

art. 2°.
§ 1º - É admitida a prorrogação dos contratos:
I - no caso do inciso III do “caput” do art. 2°, de sde que o prazo total

não exceda dois anos;
II - nos casos dos incisos I, II e IV do “caput” do art. 2º, pelo prazo

necessário à superação da situação, desde que o prazo total não
exceda dois anos, nos casos dos incisos I e II, e três anos, na
hipótese do inciso IV;

III - nos casos do inciso VI, alíneas “a”, “b” e “c”, do “caput” do art. 2º,
desde que o prazo total não exceda quatro anos.

§ 2º - No caso do inciso V do “caput” do art. 2º, serão adotadas,
imediatamente após a contratação, as providências necessárias à
realização do concurso público para provimento dos cargos.

Art. 5º - As contratações de que trata esta lei somente poderão ser



811
feitas com amparo de dotação orçamentária específica, mediante
prévia autorização do Secretário de Estado sob cuja subordinação ou
supervisão se encontrar o órgão ou entidade contratante, nos termos
estabelecidos em regulamento.

Art. 6º - Os órgãos e entidades contratantes encaminharão à
Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e Finanças,
para controle do cumprimento do disposto nesta lei, síntese dos
contratos que pretendem realizar e, posteriormente, daqueles
efetivamente realizados.

Art. 7º - É proibida a contratação, nos termos desta lei, de servidores
da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, bem como de empregados ou servidores de
suas subsidiárias e controladas.

Parágrafo único - Excetua-se do disposto no “caput” a contratação
de servidor enquadrado nas hipóteses previstas no inciso XVI do art.
37 da Constituição Federal, desde que comprovada a compatibilidade
de horários.

Art. 8º - A remuneração do pessoal contratado nos termos desta lei
será fixada tomando-se como referência o vencimento do cargo
público estadual cujas atribuições correspondam às funções do
pessoal contratado, ou, inexistindo correspondência, em valor
compatível com o dos salários pagos pela iniciativa privada para o
desempenho dessas funções.

§ 1º - Para os efeitos deste artigo, poderão ser concedidas ao
contratado, a critério da administração pública, as vantagens
funcionais previstas em lei, devidas aos servidores ocupantes dos
cargos públicos tomados como referência, excluídas as vantagens de
natureza individual.

§ 2º - No caso do inciso III do “caput” do art. 2º, quando se tratar de
coleta de dados, o valor da remuneração poderá ser formado por
unidade produzida, desde que observado o disposto no “caput” deste
artigo.

§ 3º - A autoridade contratante fica autorizada a prever, nos
contratos com prazo superior a 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.

§ 4º - O disposto no § 3º aplica-se, na forma de regulamento, aos
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contratos com prazo determinado celebrados nos termos do inciso IX
do art. 37 da Constituição Federal em vigor na data da publicação
desta lei e às hipóteses de designação de que trata a Lei nº 10.254,
de 20 de julho de 1990.

§ 5º - A remuneração do pessoal contratado não poderá ser superior
à remuneração do servidor ocupante de cargo público tomado como
referência, excluídas as vantagens pessoais.

Art. 9º - Ao pessoal contratado nos termos desta lei, aplica-se o
disposto no inciso V do art. 8º da Lei Complementar nº 100, de 5 de
novembro de 2007.

Art. 10 - É vedado ao pessoal contratado nos termos desta lei:
I - receber atribuições, funções ou encargos não previstos no

respectivo contrato;
II - ser nomeado ou designado, ainda que a título precário ou em

substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de
confiança;

III - ser novamente contratado, com fundamento nesta lei, antes de
decorridos vinte e quatro meses do encerramento de seu contrato
anterior, salvo na hipótese prevista no inciso I do “caput” do art. 2º,
mediante prévia autorização e com amparo de dotação orçamentária
específica, nos termos do art. 5º.

Parágrafo único - A inobservância do disposto neste artigo importará
na rescisão do contrato, sem prejuízo da responsabilização
administrativa das autoridades envolvidas.

Art. 11 - As infrações disciplinares atribuídas ao pessoal contratado
nos termos desta lei serão apuradas mediante sindicância, a ser
concluída no prazo de trinta dias, assegurada ampla defesa.

Art. 12 - O pessoal contratado nos termos desta lei fará jus aos
direitos estabelecidos no § 3º do art. 39 da Constituição Federal.

Parágrafo único - Aplica-se ao pessoal contratado nos termos desta
lei o disposto nos arts. 132 a 142; 152 a 155; 191 a 212; 244, incisos I,
III e V, e 245 a 274 da Lei nº 869, de 5 de julho de 1952.

Art. 13 - O contrato firmado de acordo com esta lei extinguir-se-á
sem direito a indenizações:

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

III do “caput”, será comunicada com a antecedência mínima de trinta
dias.

Art. 14 - O tempo de serviço prestado em virtude de contratação nos
termos desta lei será contado para eventuais efeitos previdenciários.

Art. 15 - Fica revogado o art. 11 da Lei n° 10.254,  de 1990.
Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

Neider Moreira - Sebastião Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.578/2008

(Nova redação nos termos do art. 138, § 1º, do Regimento Interno)
Comissão de Administração Pública

Relatório
O Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 240/2008,

enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo
dispor 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.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 3/7/2008 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
na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

Cumpre, agora, a esta Comissão o exame do mérito da proposição.
Fundamentação

A Constituição da República estabelece que a investidura em cargo
ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso
público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e
a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei
de livre nomeação e exoneração (art. 37, II).

Ocorre que a Lei Maior, reconhecendo as hipóteses imprevisíveis
que a administração pública pode enfrentar, estabeleceu, nos termos
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do inciso IX do art. 37, que “a lei estabelecerá os casos de
contratação por tempo determinado para atender a necessidade
temporária de excepcional interesse público”.

No dizer do administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello,
“trata-se, aí, de ensejar suprimento de pessoal perante

contingências que desgarrem da normalidade das situações e
presumam admissões apenas provisórias, demandadas em
circunstâncias incomuns, cujo atendimento reclama satisfação
imediata e temporária (incompatível, portanto, com o regime normal
de concursos). A razão do dispositivo constitucional em apreço,
obviamente, é contemplar situações nas quais ou a própria atividade a
ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo importantes, é
temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo ou
emprego, pelo que não haveria cogitar do concurso público), ou a
atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público
demanda que se faça imediato suprimento temporário de uma
necessidade (neste sentido, ‘necessidade temporária’), por não haver
tempo hábil para realizar concurso, sem que suas delongas deixem
insuprido o interesse incomum que se tem de acobertar” (“Curso de
Direito Administrativo”, 21. ed., Malheiros Editores, 2006, p. 270).

Vê-se, portanto, que tal contratação deve ser motivada por
necessidade temporária, com prazo certo de duração, a fim de
atender a excepcional interesse público.

Cumpre observar que a Lei nº 10.254, de 20/7/90, que instituiu o
regime jurídico único do servidor público civil do Estado de Minas
Gerais, trata da matéria de forma bem limitada, nos termos do seu art.
11, que a proposição em exame pretende revogar.

Nesse contexto, de acordo com a proposição em exame, entende-se
como excepcional interesse público a situação transitória que
demanda urgência na realização ou manutenção de serviço público
essencial ou, ainda, aquela em que a transitoriedade e
excepcionalidade do evento não justificam a criação de quadro efetivo.

Nos termos do art. 2º do projeto em tela, a contratação temporária
se efetivará para atender as seguintes hipóteses:

– assistência a situações de calamidade pública e de emergência;
– surtos endêmicos;
– realização de recenseamentos;
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– carência de pessoal em decorrência de afastamento ou licença de

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

– número de servidores efetivos insuficiente para a continuidade dos
serviços públicos essenciais, desde que não haja candidatos
aprovados em concurso público aptos à nomeação, ficando a duração
dos contratos limitada ao provimento dos cargos mediante concurso
público subseqüente;

– carência de pessoal para o desempenho das seguintes atividades:
a) as relacionadas com a defesa agropecuária e atividades afins,

para atendimento de situações de iminente risco à saúde animal,
vegetal ou humana;

b) as desenvolvidas no âmbito de projetos específicos de outorga e
licenciamento ambiental, para atendimento de demandas transitórias
geradas por empreendimentos sazonais que não justifiquem a criação
de quadro efetivo;

c) as amparadas por técnicas especializadas, no âmbito de projetos
de cooperação com prazo determinado, implementados mediante
acordos internacionais, desde que haja, para sua execução,
subordinação do contratado a órgão ou entidade pública;

d) as relacionadas à defesa social e aos serviços de saúde.
É relevante observar que a proposição estabelece prazo para as

contratações e as respectivas prorrogações e que a síntese dos
contratos realizados deverá ser encaminhada à Câmara de
Coordenação Geral, para que esta exerça o controle dos contratos.

Nesse aspecto, cumpre ressaltar que o limite do prazo do contrato
deve atender aos postulados da proporcionalidade e da razoabilidade.
Assim, o projeto de lei em estudo impõe prazo máximo para cada
hipótese de necessidade temporária de excepcional interesse público,
o qual varia de seis meses a três anos, conforme se observa no
disposto no art. 4º. Outrossim, esse mesmo artigo, ao dispor sobre a
prorrogação de cada contratação, estabelece um prazo total,
correspondente à soma do prazo inicial e de sua prorrogação, sendo o
maior deles correspondente a três anos, salvo nos casos de carência
de pessoal para o desempenho de atividades relacionadas com a
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defesa agropecuária e atividades afins, para atendimento de situações
de iminente risco à saúde animal, vegetal ou humana, nas atividades
desenvolvidas no âmbito de projetos específicos de outorga e
licenciamento ambiental, para atendimento de demandas transitórias
geradas por empreendimentos sazonais que não justifiquem a criação
de quadro efetivo, e nas atividades amparadas por técnicas
especializadas, no âmbito de projetos de cooperação com prazo
determinado, implementados mediante acordos internacionais, desde
que haja, para sua execução, subordinação do contratado a órgão ou
entidade pública, porquanto o prazo total não poderá exceder quatro
anos.

Outro aspecto relevante diz respeito ao processo de seleção para a
contratação temporária previsto na proposição. Com efeito, embora
dispense o concurso público, a contratação temporária deverá
obedecer aos princípios gerais da administração pública e do
processo adiministrativo, notadamente à vinculação ao edital, à
competitividade e à vedação da quebra da ordem de classificação.
Não obstante isso, tendo em vista a finalidade da contratação
temporária, o processo de seleção deve ter um rito célere e
compatível com o interesse público e, até mesmo, diante de risco
iminente, ser desprezado. Na esteira desse entendimento, a
proposição estabelece que o recrutamento do pessoal contratado será
feito nos termos de regulamento, mediante processo seletivo
simplificado, sujeito a ampla divulgação prévia, inclusive no órgão
oficial de imprensa do Estado de Minas Gerais. Com toda a razão, a
contratação para atender a necessidades decorrentes de calamidade
pública prescindirá de processo seletivo.

O projeto ainda dispõe sobre a remuneração a ser percebida pelo
contratado, os direitos e deveres desse pessoal e sobre as hipóteses
de extinção dos contratos.

No que concerne à remuneração, com todo o fundamento,
estabelece a proposição que o contratado será remunerado com valor
correspondente ao vencimento do cargo público cujas atribuições
correspondam às funções do pessoal contratado ou, inexistindo
correspondência, com valor compatível com os dos salários pagos
pela iniciativa privada para o desempenho dessas funções.

Finalmente, ainda ressaltamos a possibilidade de pagamento de
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Prêmio por Produtividade pela autoridade contratante nos contratos
superiores a seis meses, conforme previsto no art. 8º, § 3º, do projeto.
Igualmente, o § 4º desse mesmo artigo estende o benefício do Prêmio
por Produtividade, nos mesmos termos do parágrafo anterior, aos
contratos com prazo determinado celebrados nos termos do inciso IX
do art. 37 da Constituição Federal em vigor na data da publicação
desta lei e às hipóteses de designação de que trata a Lei nº 10.254,
de 20/7/90.

Diante do exposto, reconhecemos a importância da matéria que ora
apreciamos, porquanto a contratação por prazo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público,
nos moldes do art. 37, IX, da Constituição da República, busca
contemplar não só situações em que a própria atividade a ser
desempenhada é temporária, não se justificando a realização do
concurso público, mas também situações em que se trata de atividade
permanente, em que o excepcional interesse público demanda que se
faça imediato suprimento de uma necessidade temporária, por não
haver tempo hábil para realizar o concurso. Por outro lado, tal
contratação deve atender aos requisitos constitucionais
indispensáveis para a validade da dispensa do concurso, noutras
palavras, a necessidade temporária, com prazo certo de duração para
o fim de atender a excepcional interesse público, conforme propõe a
proposição em análise.

Cumpre observar que, ao analisar a proposição, a Comissão de
Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1, que em muito
aprimorou o projeto de lei em exame quanto aos aspectos jurídicos e
de técnica legislativa. Corroboramos as alterações apresentadas por
essa Comissão, que, no nosso entendimento, tiveram o condão de
tornar o texto mais claro e, portanto, contribuir para a melhor
aplicabilidade da norma.

Todavia, notamos que a redação do inciso VI do art. 4º do referido
substitutivo, ao incorporar as propostas de alteração previstas
expressamente na mensagem do Governador do Estado, incorreu em
erro material e de técnica legislativa ao prever a contratação para a
prestação de serviços na área de defesa social em dois dispositivos
simultaneamente, quais sejam a alínea “d” do inciso VI e o § 2º,
ambos do art. 2º do substitutivo. Faz-se, assim, necessária a correção
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de tal dispositivo e, em razão disso, deve-se também alterar a redação
do inciso II do § 1º do art. 4º do substitutivo, para esclarecer que o
prazo máximo da contratação para a prestação de serviços na área da
defesa social é de três anos, prorrogáveis por mais três, como previsto
na referida mensagem.

Consideramos que a aprovação da Emenda nº 1 é fundamental para
a aplicabilidade de uma lei que decorre de preceito constitucional e
cujo objetivo é justamente a delimitação de lapso temporal para
amparar as contratações que, por serem excepcionais, devem ocorrer
por prazo determinado. Apresentamos, assim, a Emenda nº 1, para
sanar as impropriedades apontadas e aprimorar a redação dos
referidos dispositivos no tocante à técnica legislativa. Informamos que
as alterações deverão ser tratadas na mesma emenda por serem
matérias conexas.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.578/2008 na

forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de
Constituição e Justiça com a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao inciso VI do art. 2º e ao inciso II do § 1º do art. 4º do

Substitutivo nº 1 a seguinte redação:
“Art. 2º – (...)
VI – carência de pessoal para o desempenho de atividades sazonais

ou emergenciais que não justifiquem a criação de quadro efetivo,
especialmente:

a) as relacionadas à defesa agropecuária e afins, no âmbito da
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, para
atendimento de situações de iminente risco à saúde animal, vegetal
ou humana;

b) as desenvolvidas no âmbito dos projetos específicos de
competência da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - Semad;

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

“Art. 4º – (...)
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§ 1º – (...)
II – nos casos dos incisos I, II, IV e V do ‘caput’ do art. 2º, pelo prazo

necessário à superação da situação, desde que o prazo da
prorrogação não exceda dois anos, nos casos dos incisos I e II, e três
anos, na hipótese dos incisos IV e V;”.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Chico Uejo, relator - Domingos

Sávio - Ivair Nogueira - André Quintão (em branco) - Inácio Franco.
PARECER PARA 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.700/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em
epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar à Associação
Comunidade Terapêutica Rios de Água Viva os terrenos que
especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/8/2008 e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelece o art. 102, III, “a”, combinado com o art. 188, do
Regimento Interno.

Na reunião de 9/9/2008, esta relatoria solicitou que a proposição
fosse baixada em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão - Seplag -, a fim de que se manifestasse sobre a alienação
pretendida; e à autora, para que encaminhasse cópia do registro do
imóvel. De posse das informações solicitadas, passamos à análise da
matéria.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.700/2008 tem como objetivo autorizar o Poder

Executivo a doar à Associação Comunidade Terapêutica Rios de
Água Viva terrenos constituídos pelos lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 da
quadra 7, situados na Rua Santa Bárbara, Centro, no Município de
Ipatinga, e registrados sob o nº R-3M-13.502, no Cartório de Registro
de Imóveis de Ipatinga.

O art. 18 da Constituição mineira estabelece a exigência de
autorização legislativa para alienação de patrimônio do Estado. No
mesmo sentido, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição da República e institui
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normas para licitações e contratos da administração pública, impõe
como requisito para a efetivação da transferência a autorização
parlamentar fundamentada no atendimento a interesse público.

Cabe ressaltar que a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão se manifestou, por meio da Nota Técnica nº 346/2008,
contrária à doação, tendo em vista que há projeto governamental que
pretende construir naquele local um prédio para a instalação de uma
Região Integrada de Segurança Pública - Risp. Ademais, a
Procuradoria Geral do Estado tem-se posicionado de forma contrária
às doações de imóveis para entidades de Direito privado, a fim de
preservá-los, uma vez que os bens perdem a imprescritibilidade que
lhes é garantida pelos arts. 183 e 191 da Constituição Federal. Assim,
passando ao domínio privado, podem os imóveis responder pelo
passivo das entidades e ficam sujeitos a execuções e até mesmo à
prescrição aquisitiva em favor de terceiros que venham a residir em
parte do imóvel. Além disso, as associações mantêm em seus
quadros empregados regidos pela CLT, o que torna possível a
penhora e leilão do imóvel, em decorrência de possível ação
trabalhista.

Assim, se esta proposição for aprovada, o Governador, diante da
manifestação negativa da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, provavelmente a vetará. Mesmo em caso de sanção ou de
derrubada do veto, pode-se prever que a lei decorrente do projeto em
análise seria inócua, dado seu caráter meramente autorizativo, uma
vez que o inciso XIV do art. 90 da Constituição do Estado estabelece
como competência privativa do Governador dispor sobre a
organização e a atividade do Poder Executivo.

Tendo em vista essas considerações, dar prosseguimento à
tramitação do projeto de lei em análise contraria o princípio da
razoabilidade, previsto no art. 13 da Constituição mineira.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.700/2008.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Gilberto Abramo - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.837/2008
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Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas

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

institui a Política de Educação para o Trânsito e dá outras
providências.

Preliminarmente, foi a proposição apreciada na Comissão de
Constituição e Justiça, a qual concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

Vem, agora, o projeto a esta Comissão para receber parecer nos
termos regimentais.

Fundamentação
O projeto em epígrafe tem por objetivo instituir a política de

educação para o trânsito. Assim, o art. 1º enumera 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
nessa área, e o incentivo a que o cidadão valorize o comportamento
seguro no trânsito.

O art. 2º visa à realização de atividades, ações e projetos de
educação para o trânsito, levando-se em consideração as
características do público-alvo - crianças, jovens, adultos e idosos.

Destaca-se o art. 4º, que institui o Prêmio Detran - Parceiros do
Trânsito Seguro, a ser concedido anualmente pelo Departamento
Estadual de Trânsito - Detran-MG -, 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 promover campanhas pela
segurança no trânsito.

Finalmente, a proposição enumera, no art. 5º, as categorias e
subcategorias de entes a serem beneficiados com essa premiação,
abrangendo pessoas físicas e jurídicas, ao mesmo tempo em que
define cada uma das categorias especificadas no projeto.

O autor da proposição acredita que essa política pode desencadear
um processo de profunda reflexão sobre o trânsito e promover ações
voltadas para a área, por meio da adesão da sociedade nas suas
diversas representações. A finalidade dessa política, portanto, é
estabelecer diretrizes norteadoras da educação para o trânsito e
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contribuir para que as ações atinjam, eficaz e eficientemente, o
objetivo pretendido, qual seja o de mudar uma cultura há muito
instituída, fazendo com que o trânsito se torne, realmente, um espaço
de convivência democrática e solidária.

O Código de Trânsito Brasileiro, no Capítulo I, intitulado “Das
Disposições Preliminares”, no art. 1º, § 1º, assim define trânsito:
“utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em
grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada,
estacionamento e operação de carga e descarga”.

Nessa acepção, o trânsito constitui um complexo sistema de
relações dos homens entre si e deles com o espaço no qual
interagem. Considerando esse enfoque, é importante enfatizar que o
crescimento das cidades gerou maior número de veículos circulantes,
de pessoas transitando, de crianças nas ruas, fazendo com que os
problemas cresçam na mesma proporção, comprometendo a
mobilidade e a acessibilidade aos espaços destinados ao tráfego. Os
índices de acidentes no trânsito denunciam os perigos envolvidos
nesse tipo de convivência, já que, na maior parte das ocorrências,
estão presentes excesso de velocidade e manobras inadequadas. O
tipo de infração mais cometido em Minas Gerais, nos últimos seis
anos, segundo dados do Detran-MG, está relacionado ao excesso de
velocidade. São considerados causadores de acidentes de trânsito os
fatores humanos, veicular e viário-ambiental.

No Brasil, segundo o Anuário Estatístico do Denatran, em 2002
ocorreram 18.877 mortes por acidentes de trânsito. Esse número diz
respeito aos mortos nos locais dos acidentes, não sendo nele
computados os acidentados que vieram a falecer nos hospitais, o que
faz crer que o número de mortes supera - e muito - o divulgado. De
acordo com a perspectiva apresentada, pode-se perceber que a
situação tende a se agravar. Assim, levando-se em conta tais dados,
podem-se considerar o trânsito e a violência nele manifesta como
problema de saúde pública, que, se não enfrentado com eficiência,
ocasiona e ocasionará danos irreparáveis à sociedade, aos indivíduos
e ao Estado, pelas crescentes perdas geradas em razão do
crescimento do número de acidentes.

Em relação às mortes no trânsito, o Brasil apresenta índices
superiores aos dos Estados Unidos da América e de países da
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Europa. Tome-se como exemplo o índice de mortos por 10.000
veículos: pelos dados, constata-se que o trânsito acaba gerando mais
perdas e mutilações do que guerras, conflitos, doenças e outras
catástrofes enfrentadas pela humanidade.

Esse quadro leva-nos a uma profunda reflexão, a fim de propor uma
ação conjunta, que tenha como meta a mudança da atual conjuntura.
Muitas campanhas e atividades vêm sendo desenvolvidas no Estado,
porém não têm conseguido alterar a cultura de violência no trânsito
por motivos diversos: descontinuidade e duplicidade de ações,
descompasso entre o contexto local e objeto das ações, criação e uso
de materiais nem sempre adequados ao público-alvo e, ainda, a
proposição e o desenvolvimento de ações isoladas de educação para
o trânsito.

A Comissão de Constituição e Justiça realizou uma acurada análise
da matéria, não vislumbrando óbice de natureza jurídico-material à
sua tramitação. Contudo, entendeu oferecer substitutivo, o qual
acatamos, por considerar que o projeto contém imprecisões técnicas
passíveis de retificação.

Assim, entendemos que a idéia dominante é a mudança de atitudes,
comportamentos e valores, mediante a disseminação de informações
e a participação das pessoas na solução de problemas, e só pode ser
considerada eficaz à medida que a população se conscientizar do seu
papel como protagonista no trânsito e alterar comportamentos
irregulares. Nessa linha de raciocínio, tanto a União quanto os
Estados podem ditar regras relativas à educação para o trânsito,
contanto que tais normas não invadam a esfera privativa da União em
matéria de trânsito e transporte.

Na seara desta Comissão, entendemos que o simples fato de o
Código de Trânsito Brasileiro dedicar todo o Capítulo VI, que abrange
os arts. 74 a 79, à educação para o trânsito não só ressalta a
importância do assunto, como também 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”.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
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2.837/2008, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araújo, relator - Dimas

Fabiano - Paulo Guedes.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.839/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, a proposição em epígrafe
institui o Estatuto de Museus e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 30/10/2008, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Cultura 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
A proposição em comento tem o propósito de instituir o Estatuto de

Museus e dar outras providências. Para tanto, propõe uma definição
genérica de museus, a qual abrange “as instituições sem fins
lucrativos que conservam, investigam, comunicam, interpretam e
expõem, para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação,
contemplação e turismo, conjuntos e coleções de valor histórico,
artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural,
abertos ao público, a serviço da sociedade e de seu
desenvolvimento”.

Em seguida, o projeto enumera os princípios fundamentais dos
museus, entre os quais destacamos a valorização da dignidade
humana, a promoção da cidadania e a valorização e preservação do
patrimônio cultural e ambiental. Além disso, faculta a qualquer
entidade a criação de museu, independentemente do regime jurídico,
e determina que a sua criação, fusão e extinção devem ser realizados
por meio de documento público. O projeto estabelece, ainda, que a
elaboração de planos, programas e projetos museológicos que visem
à criação, fusão ou manutenção de museus deve estar em sintonia
com a Lei nº 7.287, de 1984, a qual dispõe sobre a regulamentação
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da profissão de museólogo.

No que concerne à caracterização dos museus públicos, a
proposição enquadra nesse gênero as instituições museológicas
vinculadas ao poder público e localizadas no território mineiro, a par
de estabelecer o dever do Estado de instituir um plano anual que
garanta o funcionamento dos museus públicos e o cumprimento de
suas finalidades. Esses museus serão regidos por ato normativo
específico, poderão celebrar convênios para a sua gestão e terão em
seus quadros servidores qualificados e em número suficiente para o
atendimento de seus objetivos.

O projeto dá ênfase à preservação e conservação dos bens culturais
integrantes do acervo e prescreve que os museus deverão dispor de
condições necessárias para garantir a segurança dos usuários, dos
servidores e de suas instalações. Ademais, faculta aos museus
estabelecer restrições à entrada de objetos e, em caráter excepcional,
de pessoas, mediante ato devidamente fundamentado. Determina
também a obrigatoriedade de implementação de um programa de
segurança, por parte de cada museu, a fim de prevenir e neutralizar
perigos, o qual tem natureza confidencial.

A proposição estabelece, de forma explícita, que o estudo e a
pesquisa nortearão a política de aquisições e descartes dos museus
públicos, a identificação e caracterização dos bens culturais
incorporados ou incorporáveis, bem como as atividades com fins de
documentação, conservação, interpretação, exposição e educação.
Ademais, determina que os museus deverão disponibilizar
oportunidades de prática profissional aos estabelecimentos de ensino
que ministrem cursos de museologia e afins, nos campos disciplinares
atinentes às funções museológicas e à sua vocação.

No tocante ao acervo dos museus, o projeto prescreve a
obrigatoriedade de manutenção de documentos atualizados sobre os
bens culturais, por meio de registros e inventários. Os inventários
museológicos e outros registros que identifiquem bens culturais,
elaborados por museus públicos e privados, são considerados
patrimônio arquivístico de interesse estadual e devem ser
conservados nas respectivas instalações dos museus, a fim de evitar
destruição, perda ou deterioração. Se se tratar de museus vinculados
ao Estado, este dará publicidade, no diário oficial do Estado, dos
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termos dos descartes a serem efetuados pela instituição. O projeto
define inventário estadual como “a inserção de dados sistematizada e
atualizada periodicamente sobre os bens culturais existentes em cada
museu, objetivando a sua identificação e proteção”.

A proposição trata, ainda, do Plano Museológico, entendido como
“ferramenta básica de planejamento estratégico, de sentido global e
integrador, indispensável para a identificação da vocação da
instituição museológica para a definição, o ordenamento e a
priorização dos objetivos e das ações de cada uma de suas áreas de
funcionamento, bem como fundamenta a criação ou a fusão de
museus, constituindo instrumento fundamental para a sistematização
do trabalho interno e para a atuação dos museus na sociedade”. Esse
plano define a missão básica dos museus e sua função específica
junto à sociedade, devendo ser elaborado, preferencialmente, com a
participação dos servidores dos museus, de especialistas, parceiros
sociais, usuários e consultores externos, levando em conta suas
habilidades e especificidades.

O projeto contém disposições atinentes às Associações de Amigos
de Museus, que abrangem as entidades de direito privado, sem fins
econômicos, constituídas na forma da legislação civil e que atendam
aos requisitos da lei. Tais entidades, no exercício de suas atribuições,
submeterão à aprovação prévia da instituição a que se vinculem os
planos, projetos e ações. Além disso, institui o Sistema Mineiro de
Museus, entendido como uma rede organizada de instituições
museológicas, baseado na adesão voluntária, configurado de forma
progressiva e que visa à coordenação, articulação, mediação,
qualificação e cooperação entre os museus”. Tal sistema tem por
finalidade promover a interação entre os museus, as instituições afins
e os profissionais ligados ao setor, visando ao constante
aprimoramento da utilização de recursos materiais e culturais; a
valorização, o registro e a disseminação de conhecimentos
específicos no campo museológico; e a qualidade do desempenho
dos museus por meio da implementação de procedimentos de
avaliação, a par de outros objetivos previstos no projeto.

Quanto aos objetivos específicos do mencionado Sistema, a
proposição em exame enumera vários, entre os quais destacamos os
seguintes: promover a articulação entre as instituições museológicas,
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observada sua autonomia jurídico-administrativa, cultural e técnico-
científica; estimular o desenvolvimento de programas, projetos e
atividades museológicas que respeitem e valorizem o patrimônio
cultural de comunidades populares e tradicionais, de acordo com as
suas especificidades; estimular a participação e o interesse dos
diversos segmentos da sociedade no setor museológico; e contribuir
para a implementação, manutenção e atualização do Cadastro Mineiro
de Museus.

O sistema de que se cogita pode abarcar os museus públicos e
privados, as instituições educacionais relacionadas à área de
museologia e as entidades afins, em conformidade com a legislação
específica. Cabe ressaltar que os museus que integram o sistema
terão prioridade quanto aos benefícios instituídos por políticas
públicas voltadas para essa seara.

Finalmente, a proposição trata das penalidades administrativas
impostas às pessoas cujo comportamento acarretarem degradação,
inutilização ou destruição de bens culturais, sujeitando os infratores às
seguintes sanções: multa, que varia de 10 Unidades Fiscais do Estado
de Minas Gerais - Ufemgs - a 1000 Ufemgs; perda ou restrição de
incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Estado, pelo prazo de
5 anos; perda ou suspensão da participação em linhas de
financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, pelo prazo de 5
anos; proibição de celebração de contrato com o poder público, por
igual período; e suspensão parcial de suas atividades.

Uma vez enunciados os principais pontos do projeto, a primeira
observação a fazer é que se trata de reprodução quase literal do
Projeto de Lei nº 115/2008, da Comissão de Educação e Cultura da
Câmara dos Deputados, o qual está em tramitação no Congresso
Nacional.

Não há dúvida de que o tema de que trata a proposição enquadra-se
no gênero da cultura, pois os museus contêm um conjunto de obras
de arte, objetos ou documentos, que são bens culturais dignos de
preservação por seu relevante interesse social. A proteção desse
acervo de bens pode ocorrer de várias formas, seja por meio de
inventários, seja por meio de registros, seja mediante vigilância,
tombamento ou desapropriação.

O art. 23 da Constituição da República enumera as matérias de



828
competência comum de todos os entes da Federação brasileira
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios), entre as quais se
destaca a proteção de documentos, obras e outros bens de valor
histórico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais
notáveis e os sítios arqueológicos. O inciso IV do mencionado art. 23
prevê a competência dessas entidades político-administrativas para
“impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de
arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural”. O inciso
V, por sua vez, cuida dos meios de acesso à cultura, à educação e à
ciência.

A competência comum, também chamada de competência
horizontal, significa que todos os entes federados gozam da
prerrogativa legal para atuar nos assuntos elencados pelo referido
dispositivo em igualdade de condições. Assim, a competência da
União para proteger e preservar os bens culturais não exclui a
competência dos Estados e dos Municípios para tomar as
providências cabíveis no âmbito dos seus respectivos territórios. Essa
competência abrange tanto a prerrogativa de legislar sobre a matéria
quanto a de praticar as ações concretas que visem à proteção e à
preservação dos bens culturais. Portanto, cada ente político pode
tomar as medidas que lhe parecem mais vantajosas para alcançar o
fim público previsto no ordenamento constitucional, a saber, a
proteção das obras de arte e a garantia de acesso ao acervo cultural.
Nessa linha de raciocínio, a edição de normas jurídicas sobre museus
encarta-se nitidamente na competência dos Estados Federados.

O art. 24, VII, da mencionada Constituição também inseriu o tema
no âmbito da competência legislativa concorrente da União, dos
Estados e do Distrito Federal, também conhecida como competência
vertical. Aqui, a ênfase é dada à prerrogativa de editar normas
jurídicas sobre a proteção do patrimônio cultural. No campo da
legislação concorrente, cabe à União – e apenas a ela – a elaboração
das normas gerais vinculantes para os demais entes da Federação. A
rigor, são normas principiológicas que estabelecem diretrizes e
parâmetros a serem respeitados pelos Estados e pelo Distrito Federal,
aos quais compete a edição de regras específicas.

Quanto à iniciativa para a deflagração do processo legislativo, o
assunto regulado no projeto não está constitucionalmente reservado a
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nenhum órgão ou autoridade. Além disso, a proposição não contém
regras de organização administrativa do Executivo, embora a maioria
dos museus públicos estejam vinculados a esse Poder. Trata-se, na
verdade, do estabelecimento de regras gerais e impessoais que
deverão nortear as ações desenvolvidas no âmbito dessas instituições
de natureza cultural, o que é próprio do Parlamento, que tem na
função normativa sua atividade típica.

Ressalte-se, ainda, que a Lei Maior dedicou a Seção II do Capítulo
III à cultura, e o “caput” do art. 215 determina o dever do poder público
de garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e de acesso
às fontes da cultura, além de apoiar e incentivar a valorização e a
difusão das manifestações culturais. Ademais, o § 1º do art. 216 da
citada Carta prevê a participação da comunidade na proteção do
patrimônio cultural, o que é tratado na proposição em comento.

Por outro lado, é oportuno assinalar que o simples fato de a Lei nº
11.726, de 1994, que dispõe sobre a política cultural do Estado de
Minas Gerais, dedicar uma seção aos museus (arts. 47 a 58) não
impede o legislador de editar norma autônoma dispondo sobre o
Estatuto de Museus. Aliás, não há contraste entre as disposições do
projeto e as diretrizes fixadas pela citada lei, uma vez que o objetivo
central de ambos é a proteção do patrimônio cultural. A par de outras
disposições, aquele diploma prevê as seguintes atribuições da
Secretaria de Estado de Cultura: ações de incentivo à preservação
dos bens culturais móveis das comunidades e manutenção e
expansão das unidades museológicas locais; orientação para a
restauração de bem cultural móvel integrante de acervo de instituição
pública estadual; elaboração de parecer prévio para a alienação,
reforma ou destruição de bem móvel ou imóvel, de propriedade do
Estado, que apresente valor cultural; e manutenção de cadastro
centralizado de bens móveis, de propriedade pública ou particular, de
relevante valor cultural para o Estado.

Não obstante a competência do Estado para a disciplina da matéria,
o projeto contém alguns equívocos e imprecisões técnicas passíveis
de retificação.

O art. 6º da proposição, que reproduz o disposto no art. 7º do citado
Projeto de Lei nº 115/2008, tem o propósito de assegurar a qualquer
entidade a liberdade para a instituição de museus. Entretanto, a
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redação do dispositivo não nos parece a mais adequada, razão pela
qual apresentamos a Emenda nº 1, que visa ao aprimoramento do
texto, sem, todavia, contrariar o espírito da disposição.

O art. 9º do projeto também contém uma imprecisão técnica, pois
determina que a denominação de museu distrital só poderá ser
realizada por museu autorizado pelo Estado a utilizá-la. Ora, o termo
“distrital” previsto no dispositivo não se justifica, uma vez que não se
trata de museu a ser instituído por distritos de Municípios. No caso,
parece-nos que houve reprodução equivocada do art. 11 da
proposição que tramita no Congresso Nacional, o qual se refere a
museus criados no âmbito do Distrito Federal. Para corrigir esse vício
jurídico, apresentamos a Emenda nº 2, que tem o escopo de suprimir
do dispositivo a expressão “ou distrital”.

Por outro lado, os §§ 2º, 3º e 4º do art. 39 do projeto, os quais
cuidam do inventário estadual dos bens dos museus, contêm defeitos
de natureza constitucional. O § 2º prevê, explicitamente, que o
inventário estadual dos bens dos museus não terá implicações na
propriedade, na posse ou em outro direito real. A nosso ver, tal
comando, além de desnecessário, invade a esfera de competência da
União, por ter implicações no campo do direito civil. Apenas a União
poderia decidir, por meio de ato legislativo, se tal inventário teria ou
não repercussão na órbita civil. Assim, o preceito deve ser extirpado
do texto.

O § 3º prescreve que esse inventário será coordenado pela
Secretaria de Estado de Cultura, fato que configura atribuição de
competência a órgão subordinado diretamente ao Governador do
Estado. Comando dessa natureza só pode ser emanado do Chefe do
Poder Executivo, e não por meio de iniciativa de membro desta Casa
legislativa, razão pela qual o dispositivo deve ser excluído do projeto.

O § 4º do citado art. 39, de forma equivocada, trata da integridade
do inventário nacional, quando, na verdade, deveria cogitar de
inventário estadual, razão pela qual apresentamos a Emenda nº 3,
que tem o escopo de dar nova redação ao art. 39.

O art. 44 do projeto enumera os itens que poderão constar no Plano
Museológico, o que expressa apenas uma faculdade assegurada aos
museus de introduzir os temas previstos no citado preceito. O inciso
IV desse artigo detalha os programas passíveis de serem
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contemplados no Plano, entre os quais se destacam os programas
institucional, de gestão de pessoas, de acervos, de pesquisa e de
segurança. Entendemos que, por se tratar de dispositivo desprovido
de força vinculante, não há necessidade desse excesso de
detalhamento, ficando a cargo de cada museu, mediante ato
normativo específico, decidir sobre o conteúdo desse documento. Por
essa razão, propomos a supressão do inciso IV do art. 44, por meio da
Emenda nº 4.

O art. 55 da proposição enumera 12 objetivos específicos do
Sistema Mineiro de Museus, os quais estão genericamente previstos
no art. 54, que prevê a finalidade desse sistema, não havendo razão
para tal pormenorização. Esta deve ficar a cargo de regulamento do
Executivo ou, então, de decisão interna do próprio museu, razão pela
qual propomos a supressão do art. 55, por meio da Emenda nº 5.

Igualmente, o art. 59 da proposição, que cuida do Sistema Mineiro
de Museus, contém disposições que extrapolam o campo de
competência do Estado, por tratar de direito de preferência em caso
de venda judicial de bens culturais. No intuito de suprimir o dispositivo,
apresentamos a Emenda nº 6.

O inciso I do art. 62 do projeto, que estabelece pena pecuniária a
quem degrada, inutiliza ou destrói bens dos museus, veda a cobrança
da multa pelo Estado se ela já tiver sido aplicada pelo Município.
Parece-nos que o objetivo por excelência da norma é não penalizar a
pessoa que já pagou a multa a outra entidade federada pelo
comportamento lesivo aos bens culturais, e não apenas ao Município.
A título de exemplificação, se a União aplicou a penalidade de multa a
determinado indivíduo em face de sua conduta irregular, esse fato
exclui a cobrança dessa multa por parte do Estado. Para corrigir esse
equívoco, apresentamos a Emenda nº 7, que tem o propósito de
inserir no texto do dispositivo a União e o Distrito Federal.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 2.839/2008 com as Emendas nºs 1 a
7, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 6º a seguinte redação:
“Art. 6º - É facultada a qualquer entidade a instituição de museus,
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independentemente do regime jurídico, observado o disposto nesta
lei”.

EMENDA Nº 2
Suprima-se do art. 9º a expressão “ou distrital”.

EMENDA Nº 3
Dê-se ao art. 39 a seguinte redação:
“Art. 39 - A proteção dos bens culturais dos museus se completa

pelo inventário estadual, sem prejuízo de outras formas de proteção
concorrentes.

§ 1º - Entende-se por inventário estadual a inserção de dados
sistematizada e atualizada periodicamente sobre os bens culturais
existentes em cada museu, objetivando a sua identificação e proteção.

§ 2º - Para efeito da integridade do inventário estadual, os museus
responsabilizar-se-ão pela inserção dos dados sobre seus bens
culturais”.

EMENDA Nº 4
Suprima-se o inciso IV do art. 44

EMENDA Nº 5
Suprima-se o art. 55.

EMENDA Nº 6
Suprima-se o art. 59.

EMENDA Nº 7
Dê-se ao inciso I do art. 62 a seguinte redação:
“Art. 62 - (...)
I - à multa simples ou diária, nos valores correspondentes, no

mínimo, a 10 Ufemgs (dez Unidades Fiscais do Estado de Minas
Gerais) e, no máximo, a 1.000 (mil) Ufemgs, agravada em casos de
reincidência, conforme regulamentação específica, vedada sua
cobrança pelo Estado se já tiver sido aplicada pelo Município, pela
União ou pelo Distrito Federal;”.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Gilberto Abramo - Neider Moreira - Delvito
Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.921/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em análise

“cria o Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 4/12/2008, foi o projeto
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”,
combinado com o art. 188 do Regimento Interno, emitir parecer sobre
os aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
matéria.

Fundamentação
O Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de Minas

Gerais - Fahmemg -, que se pretende criar, tem como objetivo
conceder financiamento para assistência à habitação aos segurados
do Instituto de Previdência dos Servidores Militares - IPSM - bem
como a seus pensionistas, nos termos do art. 2º do projeto.

Destacamos, na mensagem enviada a esta Casa, a preocupação do
Governador do Estado com a melhoria das condições de vida dos
militares, o que deve redundar no incremento da produtividade desses
servidores, com ganho para a segurança pública de Minas Gerais.

Além disso, com a implantação da medida, serão injetados recursos
expressivos na construção de moradias, em um momento importante
para a economia mineira. A indústria da construção civil, uma das que
mais gera empregos no País, certamente receberá impulso
significativo no âmbito estadual, devido ao aporte de mais de
quatrocentos milhões de reais no setor.

Está claro no texto do projeto que a criação do mencionado fundo
não representa risco de comprometimento da saúde financeira do
IPSM, que é seu órgão gestor, pois, uma vez extinto o fundo, seu
patrimônio reverterá ao Instituto. Além do mais, a proposta, no § 3º do
art. 16, assegura que compensações dos recursos financeiros vertidos
ao IPSM com saldos devidos pelo Estado ao Instituto só serão lícitos
se não houver prejuízo para sua capacidade de saldar compromissos
previdenciários.

Outrossim, a proposta permite, no art. 16, que sejam repassados ao
IPSM mais R$760.345.182,33, a serem pagos em 360 parcelas
sucessivas e mensais, acrescidas de juros de 6% ao ano.
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Passamos à pormenorizada análise do projeto.
Inicialmente, é válido esclarecer que a instituição de fundo de

qualquer natureza, no âmbito do Estado de Minas Gerais, deve-se
fazer em estreita conformidade com os ditames da Lei Complementar
n° 91, de 19/1/2006, instituidora das regras gerais  sobre a instituição,
a gestão e a extinção dessas unidades contábeis. Segundo a referida
norma, fundo é instrumento de gestão orçamentária criado por lei,
sem personalidade jurídica, dotado de individualização contábil e
constituído pela afetação de patrimônio e do produto de receitas à
realização de determinados objetivos ou serviços. Sua criação
depende da comprovação de sua viabilidade técnico-econômica, ou
seja, é preciso que as fontes de recursos indicadas para prover o
fundo sejam factíveis e capazes de assegurar o cumprimento de suas
finalidades.

O Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de Minas
Gerais - Fahmemg - destina-se à concessão de financiamento para
assistência à habitação dos militares do Estado. O agente financeiro
será, segundo o projeto, o Banco de Desenvolvimento do Estado de
Minas Gerais - BDMG -, e o órgão gestor e, ao mesmo tempo, agente
executor, o IPSM, o que se mostra em consonância com o disposto na
citada Lei Complementar nº 91, de 2006, que estabelece, em seu art.
6º, §§ 1º, 2º e 3º, que o gestor, o agente executor e o agente
financeiro serão órgãos da administração direta ou entidades da
administração indireta do Estado, sendo lícito que um mesmo órgão
ou entidade estadual acumule as atribuições de gestor, de agente
executor e de agente financeiro.

A proposta prevê, também conforme exigido na referida lei
complementar, as funções e os objetivos do fundo, nos termos de seu
art. 1º, e a forma de operação, incluindo os requisitos para a
concessão de financiamento ou a liberação de recursos, segundo os
arts. 5º e 6º. Determina também o prazo para a contratação de
financiamento, conforme o § 2º do art. 1º, o qual coincide com o
período em que o fundo irá operar, aspecto que apenas precisa ficar
um pouco mais claro no texto da proposta. Para atingir esse
desiderato, apresentamos, na conclusão deste parecer, a Emenda nº
1.

O projeto traz ainda a origem dos recursos que compõem o fundo,
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nos termos do art. 3º; a indicação dos seus beneficiários,
acompanhada de especificação, quando houver, de contrapartida a
ser exigida de beneficiário para o recebimento de recursos, conforme
o art. 2º, e a previsão, no inciso III do art. 7º, das diretrizes gerais
referentes às sanções aplicáveis aos beneficiários dos recursos, nos
casos de irregularidades por eles praticadas, as quais serão
detalhadas em regulamento.

O projeto prevê também as normas para o redirecionamento parcial
de recursos do fundo para o Tesouro Estadual, quando for o caso,
previstas no § 1º do art. 3º, e, finalmente, as regras relativas à sua
extinção, tratadas no § 3º do art. 1º. A citada Emenda nº 1,
apresentada ao final deste parecer, trata também desse aspecto.

No que tange ao grupo coordenador, informamos que, conforme
previsto no art. 7º da lei complementar em referência, este será
integrado por representantes do órgão gestor e agente executor - o
IPSM -, do agente financeiro - o BDMG -, das Secretarias de Estado
de Fazenda - Sef - e de Planejamento e Gestão - Seplag - e, de
acordo com o art. 11 do projeto em tela, por representantes da Polícia
Militar de Minas Gerais - PMMG - e do Corpo de Bombeiros Militar de
Minas Gerais - CBMMG.

É válido lembrar que a lei de criação de fundo, nos termos do § 1º do
art. 7º da referida lei complementar, pode “prever a participação de
representantes de órgãos ou entidades da administração pública
estadual e de representantes das administrações públicas federal e
municipal e de entidades da sociedade civil”.

Quanto às atribuições e competências do grupo coordenador,
enumeradas no art. 12 do projeto em apreço, somente merece reparo
o disposto no inciso III, que, em vez de conferir ao grupo coordenador
competência para propor a política geral de aplicação dos recursos do
fundo, confere-lhe competência para deliberar sobre o assunto. Para
proceder a essa alteração, apresentamos, na conclusão deste
parecer, a Emenda nº 4.

Consoante o art. 8º do projeto, ficam a cargo do IPSM
conjuntamente com o BDMG a definição da proposta orçamentária
anual do fundo, sob orientação do órgão estadual responsável pela
elaboração do Orçamento Fiscal do Estado, a elaboração do
cronograma financeiro de receita e despesa do fundo, a definição das
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diretrizes de aplicação de seus recursos e a aplicação de seus
recursos na forma estabelecida no cronograma financeiro.

De acordo com o § 1º do art. 9º do projeto, o ordenador de despesas
do fundo será “o representante do BDMG, que poderá delegar a
atribuição”. No nosso entendimento, essa parte final do dispositivo -
“que poderá delegar a atribuição” - deve ser suprimida, uma vez que
se mostra vaga e até desnecessária. Propomos essa modificação por
meio da Emenda nº 3, apresentada ao final deste parecer.

Por sua vez, o art. 14 do projeto, que altera o art. 4º da Lei nº
10.366, de 28/12/90, - excluindo o § 2º do mencionado dispositivo com
o escopo de suprimir a contribuição do segurado facultativo -
apresenta vício de redação o qual pode ser sanado: é o que fazemos
por meio da Emenda nº 5.

Na seqüência, ao alterar o art. 4º da Lei nº 15.025, de 19/1//2004, a
qual dispõe sobre consignação em folha de pagamento dos agentes
públicos estaduais, o art. 15 do projeto permite que o BDMG, ao agir
como mandatário do Estado, também seja credenciado junto à
administração pública do Estado para receber por meio de desconto
em folha de pagamento.

A esse respeito, entendemos ser mais adequado que se crie no
projeto um dispositivo próprio, em lugar de se alterar o conteúdo da
Lei nº 15.025, uma vez que a referida norma está atualmente sendo
modificada nesta Casa Legislativa. Nada impede - até parece
recomendável - que, na citada lei, como também no projeto a ela
correspondente, se acrescente referência à competência do BDMG
para atuar como agente consignatário. Propomos seja o mencionado
dispositivo redigido nos termos da Emenda nº 6.

Por seu turno, o art. 16 do projeto, ao cuidar dos saldos em aberto
existentes no Grupo de Contas Contábeis relacionadas ao Passivo
Circulante da PMMG e do CBMMG, representativos de Obrigações
Liquidadas a Pagar inscritas até 30/9/2008, em nome do IPSM,
referentes a contribuições patronais para assistência e previdência
sociais, fixa normas para promover suas baixas pelo Tesouro
Estadual.

Consoante o § 1º do mencionado artigo, caberá à Auditoria-Geral do
Estado - Auge -, no prazo de 60 dias contados da data de publicação
da lei cuja proposta se discute, certificar os saldos.
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O § 2º do mesmo artigo dispõe que o montante apurado junto ao

Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi-MG - em
30/9/2008 é de R$1.236.872.054,50, e a baixa será efetivada com
observância dos seguintes critérios:

a) do total mencionado, R$760.345.182,33 serão pagos ao IPSM
pelo Tesouro Estadual na forma de 360 parcelas, mensais e
sucessivas, acrescidas de juros anuais de 6%, a vencer no último dia
útil de cada mês, devendo ser paga em janeiro de 2010 a primeira
parcela;

b) os outros R$476.526.872,17 serão destinados à formação do
patrimônio do fundo.

Segundo o disposto no § 3º do mesmo artigo 16, a baixa dos saldos
condiciona-se à demonstração atuarial de que o IPSM detém recursos
suficientes para solver seus compromissos previdenciários,
independentemente dos valores cuja baixa será procedida.

Na seqüência, o § 4º autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
especial ao orçamento corrente e a remanejar a favor do fundo “os
saldos de crédito consignados junto à PMMG e ao CBMMG
destinados ao pagamento das parcelas patronais devidas ao IPSM”. A
regra é inócua e deve seguir tramitação em separado, devendo ser
retirada da proposta.

Nos termos do § 5º, o órgão gestor do fundo, no exercício de 2008,
poderá proceder ao empenho da despesa, em nome do agente
financeiro, dos valores estimados para os financiamentos a serem
concedidos, limitado ao valor de R$476.526.872,17.

Conforme o § 6º, o Poder Executivo fica autorizado a incluir no
orçamento de 2009 os recursos necessários para garantir a operação
do programa constante no fundo, medida que não produz o efeito
desejado, além de invadir esfera de atuação reservada ao Chefe do
Poder Executivo.

Propomos sejam feitas duas supressões: do inciso VII do art. 5º,
que, ao enumerar os requisitos para a concessão de financiamento,
inclui a “indicação de que o proponente é proprietário de outro imóvel”,
utilizando uma redação pouco clara e, ao mesmo tempo,
desnecessária; e do art. 17, que, contra notório entendimento da
jurisprudência pátria, assinala prazo para o Poder Executivo
regulamentar a lei.
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Para efetuar ambas as alterações, apresentamos, na conclusão

deste parecer, as Emendas nºs 2 e 10.
Por último, alteramos o percentual de juros referido no inciso III do

art. 6º da proposta, para reduzi-lo para 7% a.a., e a redação dos §§ 1º
e 2º do mesmo dispositivo para que se garantam os direitos dos
segurados do IPSM, sem que haja comprometimento da saúde
financeira do fundo.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 2.921/2008 com as Emendas nºs 1 a
10, apresentadas a seguir.

EMENDA Nº 1
O § 3º do art. 1º passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - (...)
§ 3º - O prazo de duração do fundo é de até dezesseis anos, após o

que o seu patrimônio, incluindo as receitas decorrentes de seus
direitos creditórios e as disponibilidades de caixa remanescentes,
reverterá ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares do
Estado de Minas Gerais – IPSM –, preservando-se os direitos e as
obrigações referentes aos contratos em vigor na data da extinção do
fundo.”.

EMENDA Nº 2
Suprima-se o inciso VII do art. 5º, passando o inciso VIII a inciso VII.

EMENDA Nº 3
O inciso III e os §§ 1º e 2º do art. 6º passam a vigorar com a

seguinte redação:
“Art. 6º - (...)
III - juros de até 7% (sete por cento) ao ano, incidentes sobre o saldo

devedor reajustado, na forma do disposto no inciso II e pagos
juntamente com as prestações mensais de amortização;

(...)
§ 1º - A taxa de juros a que se refere o inciso III deverá ser reduzida

para até 2,5% (dois e meio por cento) ao ano enquanto o beneficiário
mantiver a condição de segurado ou pensionista do IPSM e desde que
não haja prejuízo para o equilíbrio financeiro e atuarial do fundo,
observados os demais critérios previstos em regulamento.

§ 2º - Se o beneficiário for proprietário de outro imóvel, a taxa de



839
juros a que se refere o inciso III deverá ser reduzida para até 5%
(cinco por cento) ao ano enquanto o segurado mantiver a condição de
segurado ou pensionista do IPSM e desde que não haja prejuízo para
o equilíbrio financeiro e atuarial do fundo, observados os demais
critérios previstos em regulamento.

EMENDA Nº 4
No § 1º do art. 9º, suprima-se a expressão “que pode delegar a

atribuição”.
EMENDA Nº 5

O inciso III do art. 12 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 12 - (...)
III - propor a política geral de aplicação dos recursos do fundo;”.

EMENDA Nº 6
O art. 14 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 14 - Fica revogado o § 2º do art. 4º da Lei nº 10.366, de 28 de

dezembro de 1990, passando o § 3º a vigorar com a seguinte
redação:

‘Art. 4º - (...)
§ 3º - Os valores percentuais indicados no § 1º serão revistos

sempre que se alterar o Plano Atuarial.’ .”.
EMENDA Nº 7

O art. 15 passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 15 - Para fins de desconto em folha de pagamento, fica o

BDMG credenciado como agente consignatário junto ao Estado de
Minas Gerais para operar os contratos de financiamento habitacional
com recursos do fundo de que trata esta lei.”.

EMENDA Nº 8
Suprima-se o § 4º do art. 16.

EMENDA Nº 9
Suprima-se o § 6º do art. 16.

EMENDA Nº 10
Suprima-se o art. 17.
Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Gilberto

Abramo - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues - Neider Moreira.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.642/2008*

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Presidente do Tribunal de Justiça, o projeto de lei em
epígrafe reajusta os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário
do Estado.

Aprovado no 1º turno, retorna o projeto a esta Comissão para
receber parecer no 2º turno, nos termos do art. 102, VII, e 189, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe reajusta, para o ano de 2009, a tabela

de vencimentos dos servidores do Poder Judiciário, alterando-se o
valor do padrão de vencimento PJ-01 no percentual de 17,5%
incidente sobre o valor em vigor no mês de dezembro de 2008. Esse
reajuste será dividido em duas etapas: 10% serão concedidos a partir
de 1º/1/2009 e 7,5% a partir de julho do mesmo ano.

Cumpre observar que o último reajuste concedido aos servidores do
Poder Judiciário foi no ano de 2005, por meio da Lei nº 15.955, de
28/12/2005.

De acordo com a proposição, estão excluídos da concessão do
reajuste o servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos
termos do art. 40, §§ 3º e 17, da Constituição Federal e o servidor
inativo a que se refere o art. 9º da Lei Complementar nº 100, de
5/11/2007. Trata-se de servidores inativos cujos proventos são
reajustados segundo as regras e os critérios estabelecidos pelo
Regime Geral de Previdência Social e pela legislação complementar.

Ratificando o nosso posicionamento no 1º turno, reconhecemos a
relevância e a oportunidade da iniciativa proposta, na medida em que
a identificamos como a busca do reconhecimento pelos serviços
prestados pelos servidores do Poder Judiciário, além de constituir um
importante estímulo para o desempenho de suas respectivas funções.

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

2.642/2008, no 2º turno, com as Emendas nºs 1 e 2, a seguir
apresentadas.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - O valor do padrão PJ-01 da Tabela de Escalonamento

Vertical de Vencimentos constante no item “b” do Anexo X da Lei nº
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13.467, de 12 de janeiro de 2000, passa a ser:

I - de R$691,37 (seiscentos e noventa e um reais e trinta e sete
centavos), a partir de 1º de janeiro de 2009; e

II - de R$738,51 (setecentos e trinta e oito reais e cinqüenta e um
centavos), a partir de 1º de julho de 2009.”.

EMENDA Nº 2
Dê-se ao art. 3º a seguinte redação:
“Art. 3º - A aplicação do disposto nesta lei fica condicionada ao

cumprimento dos limites estabelecidos pela Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000.”.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Júlio -

Lafayette de Andrada - Jayro Lessa.
* - Republicado em virtude de incorreções na publicação verificada

na edição de 10/12/2008, na pág. 102, col. 2.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

2.749/2008
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa, o Projeto de

Resolução nº 2.749/2008 aprova a apresentação de proposta de
emenda à Constituição Federal.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 6/9/2008, a proposição foi
distribuída, nos termos do art. 79, VIII, do Regimento Interno, à Mesa
da Assembléia, que apresentou a Emenda nº 1 em seu parecer. A
proposição foi aprovada em Plenário, com a Emenda nº 1.

Retorna, agora, a esta Mesa, para receber parecer de 2º turno, nos
termos do art. 189, combinado com o art. 79, VIII, do Regimento
Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A proposição em tela visa a aprovar a apresentação de proposta de
emenda à Constituição da República, nos termos do art. 60, inciso III,
da Carta Magna, para acrescentar parágrafo único ao art. 26 da
referida Carta. Esse parágrafo irá estabelecer que a regra contida no
“caput” do artigo seja aplicada aos Estados que foram criados pela
Constituição da República de 1988, a partir da extinção dos Territórios
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Federais de Roraima e do Amapá, consoante estabeleceu o art. 14
dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias. O art. 2º da
proposta de emenda à Constituição, que compõe o anexo do projeto
de resolução em exame, determina a transferência dos bens da
autarquia responsável pelas atividades de governo nos referidos
territórios até a promulgação da Constituição para os novos Estados.

A aprovação dessa resolução e, quiçá, da emenda à Constituição da
República nela contida, tem um significado digno de registro
destacado na história do federalismo brasileiro. Revela um momento
em que os Estados e, em especial, as Assembléias Legislativas se
articulam, apresentando ao Congresso Nacional sugestões a serem
discutidas pelos constituintes decorrentes, visando à melhoria da
ordem jurídico-constitucional.

Essa resolução expressa o reconhecimento, por parte dos demais
Estados da Federação, de uma situação específica daqueles Estados
que foram criados pela Constituição da República de 1988, porque,
até a data de sua promulgação, eram territórios federais. Foram
criados institucionalmente, mas lhes foram negadas as condições
materiais mínimas para funcionamento. Nada mais justo que tais
condições lhes sejam proporcionadas, na medida em que determina
que a União transferirá para os Estados os bens que eram da
autarquia federal que os precedia nas atividades de governo e de
administração pública até a promulgação da Constituição da
República de 1988.

A aprovação da emenda constituirá um gesto de solidariedade e de
reconhecimento das dificuldades por que passam outros Estados da
Federação brasileira, cabendo-nos ressaltar que a solidariedade é um
valor incorporado à ordem constitucional, fundamental à manutenção
dos vínculos que unem os Estados membros em torno de uma mesma
nação.

Assim, reiteramos a convicção, da importância de se aprovar a
resolução, já manifestada em 1º turno.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução nº 2.749/2008 na forma do vencido no 1º turno.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 9 de dezembro de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, relator - José
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Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Alencar da Silveira Jr.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.749/2008
(Redação do Vencido)

Aprova a apresentação de proposta de emenda à Constituição
Federal.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º – Fica aprovada a apresentação ao Congresso Nacional da

proposta de emenda à Constituição constante do anexo desta
resolução, nos termos e para os fins do disposto no inciso III do art. 60
da Constituição Federal.

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
ANEXO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Acrescenta dispositivo ao art. 26 da Constituição Federal e dá outras

providências.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos

termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte emenda ao texto da Constituição Federal:

Art. 1º – O art. 26 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido
do seguinte parágrafo único:

“Art. 26 – (...)
Parágrafo único – O disposto no ‘caput’ deste artigo aplica-se aos

Estados constituídos a partir da transformação de territórios federais
em Estado, desde a data da transformação.”.

Art. 2º – O Poder Executivo federal, no prazo de noventa dias
contados da data da publicação desta emenda à Constituição,
providenciará, caso ainda não o tenha feito, a transferência para o
patrimônio do Estado constituído a partir da transformação de território
federal dos bens pertencentes ao território que lhe deu origem ou dos
bens de propriedade da União nele situados, respeitado o disposto no
art. 20.

Art. 3º – Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº
2.751/2008

Mesa da Assembléia
Relatório
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De autoria da Mesa da Assembléia, o Projeto de Resolução nº

2.751/2008 “aprova a apresentação de proposta de emenda à
Constituição Federal”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 6/9/2008, a proposição foi
distribuída, nos termos do art. 79, VIII, do Regimento Interno, à Mesa
da Assembléia, que apresentou a Emenda nº 1 em seu parecer. A
proposição foi aprovada em Plenário, com a referida Emenda nº 1.

Retorna, agora, a matéria a esta Mesa, para receber parecer no 2º
turno, nos termos do art. 189, combinado com o art. 79, VIII, do
Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A proposta em epígrafe visa aprovar a apresentação ao Congresso
Nacional de proposta de emenda à Constituição da República, para
alterar o seu art. 198, de forma a assegurar aos Estados autonomia na
definição de critérios dos repasses para a área da saúde.

Atualmente, compete à União legislar sobre a matéria, nos termos
dos §§ 2º e 3º do art. 198 da Carta Magna, que foram acrescentados
pela Emenda à Constituição nº 29, de 2000. Em oito anos, o
Congresso Nacional não conseguiu regulamentar a matéria.

A proposta em estudo transfere para os Estados a responsabilidade
de regulamentar os mencionados dispositivos da Constituição da
República, ou seja, propõe deixar a cargo dos legisladores estaduais a
responsabilidade de fixar o percentual dos tributos vinculados à área
da saúde para os níveis estadual e municipal.

Uma das razões dessa mora legislativa reside no fato de que há
grande resistência para editar uma mesma norma para realidades tão
distintas existentes no País. A norma que é adequada para São Paulo
pode ser ruim para os Estados da Região Norte ou Nordeste e vice-
versa.

Assim sendo, transferir a competência legislativa para os Estados
permite que os legisladores estaduais possam disciplinar a matéria de
forma mais condizente com a realidade regional. Invoca-se, na
oportunidade, o chamado princípio da subsidiaridade, segundo o qual
não se devem atribuir competências aos poderes centrais se elas
podem ser desempenhadas satisfatoriamente pelos poderes
regionais. Ora, se os Estados têm melhores condições de disciplinar a
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matéria, porque conhecem melhor a própria realidade, deve-se
transferir a esses a competência para editar a norma que disciplina a
vinculação de recursos para a área da saúde.

Em suma, reiteramos os argumentos apresentados no parecer para
o 1º turno, recomendando a aprovação da proposição em tela.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução nº 2.751/2008 na forma do vencido no 1º turno.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 9 de dezembro de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Doutor Viana, relator - José

Henrique - Roberto Carvalho - Dinis Pinheiro - Alencar da Silveira Jr.
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.751/2008

(Redação do Vencido)
Aprova a apresentação de proposta de emenda à Constituição

Federal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º – Fica aprovada a apresentação ao Congresso Nacional da

proposta de emenda à Constituição constante no Anexo desta
resolução, nos termos e para os fins do disposto no inciso III do art. 60
da Constituição Federal.

Art. 2º – Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
ANEXO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
Modifica o art. 198 da Constituição Federal e o § 4º do art. 77 do Ato

das Disposições Constitucionais Transitórias.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos

termos do § 3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte emenda ao texto da Constituição Federal:

Art. 1º – O art. 198 da Constituição Federal passa a vigorar com as
seguintes alterações:

“Art. 198 – (...)
§ 3º – (...)
I – o percentual de recursos que a União aplicará, anualmente, em

ações e serviços públicos de saúde;
(...)
§ 7º – Leis complementares dos Estados e do Distrito Federal, que

serão reavaliadas pelo menos a cada cinco anos, definirão, com base
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no disposto no § 2º, os percentuais que Estados, Municípios e Distrito
Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de
saúde, com fundamento em critérios relativos ao índice de
desenvolvimento humano regional e local e ao conjunto das
demandas sociais.”.

Art. 2º – O § 4º do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 77 – (...)
§ 4º – Na ausência das leis complementares a que se referem os §§

3º e 7º do art. 198, a partir do exercício financeiro de 2005, aplicar-se-
á à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o
disposto neste artigo.”.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.650/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.650/2008, de autoria do Deput ado Luiz

Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a Associação de
Amparo a Crianças, Adolescentes e Adultos com Câncer - Acraac -,
com sede no Município de Uberlândia, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.650/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Amparo a Crianças,

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

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

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

Art. 2° - 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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PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.825/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.825/2008, de autoria do Deput ado Carlos
Mosconi, que declara de utilidade pública a Associação de
Voluntários Muzambinhenses no Combate ao Câncer - AVMCC -,
com sede nesse Município, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.825/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Voluntários

Muzambinhenses no Combate ao Câncer - AVMCC -, com sede no
Município de Muzambinho.

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

Voluntários Muzambinhenses no Combate ao Câncer - AVMCC -, com
sede no Município de Muzambinho.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 26 de novembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Agostinho Patrús Filho.
PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 2 A 22 AO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 28/2007
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei complementar

em epígrafe visa à criação da Agência de Desenvolvimento da Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/8/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos
Municipais e Regionalização e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
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constitucionalidade e legalidade da proposição com a Emenda nº 1.
Esta Comissão apresentou o Substitutivo nº 1, e a Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária opinou pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo nº 1.

Encerrada a discussão, a proposição retorna a esta Comissão para
emitir parecer sobre as Emendas nos 2 a 22, apresentadas em
Plenário, nos termos do art. 188, § 2º, combinado com o art. 102, II, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei complementar em tela representa o ápice de um

movimento legislativo que teve início nos seminários legislativos
realizados por esta Casa em 2003. Esse evento fomentou o debate
que levou à apresentação da proposta que culminou na aprovação da
Emenda à Constituição nº 65, de 25/11/2004, versando precisamente
sobre as regiões metropolitanas. Essa emenda adotou a seguinte
redação para o art. 46 da Constituição do Estado:

“Art. 46 - Haverá em cada região metropolitana:
I - uma Assembléia Metropolitana;
II - um Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano;
III - uma Agência de Desenvolvimento, com caráter técnico e

executivo;
IV - um Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado;
V - um Fundo de Desenvolvimento Metropolitano.”
Amplos debates foram travados nesta Casa por ocasião da

tramitação dos projetos de lei que precederam a aprovação das Leis
Complementares nos 88, 89 e 90, todas de 12/1/2006. A primeira
estabelece as normas básicas que se aplicam a todas as regiões
metropolitanas do Estado; a segunda institui a Região Metropolitana
de Belo Horizonte; e a última regulamenta a Região Metropolitana do
Vale do Aço. O art. 17 da Lei Complementar nº 89 define as
competências básicas da Agência Metropolitana, cuja criação ficou
ainda pendente, porque para tanto se exige lei específica. Eis o objeto
do projeto de lei complementar ora em exame.

Como não poderia deixar de ser, este projeto vem recebendo a
devida atenção desta Casa, merecendo destaque a 35ª reunião
ordinária da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais,
realizada no dia 12/11/2008, quando tanto os Deputados tiveram a
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oportunidade de apresentar suas dúvidas e objeções, quanto o
Secretário Dilzon Melo teve a chance de prestar os devidos
esclarecimentos.

Vale reiterar o esclarecimento prestado pelo Secretário Dilzon Melo,
segundo o qual a Agência que ora se propõe criar não se confunde
com as agências reguladoras existentes no âmbito federal. O termo
“agência” é utilizado para designar diferentes instituições, podendo-se
mencionar as agências de fomento à pesquisa, as agências
reguladoras e as agências executivas. A autarquia territorial que se
pretende criar representa os instrumentos de atuação da nova
estrutura que compõe a governança metropolitana, cujas
competências decisórias estão centradas precisamente na
Assembléia e no Conselho Metropolitanos. Ao se utilizar o termo
governança metropolitana, ressalta-se a importância de atores sociais
que não integram necessariamente os órgãos e entidades públicas,
mas que participam, de uma forma ou de outra, dos debates e das
decisões que dizem respeito à região metropolitana. Dessa forma,
destaca-se a presença na mencionada reunião ordinária da Comissão
de Meio Ambiente e Recursos Naturais do Presidente da Associação
dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte – Grambel
–, Ubiraci Prata Lima, que reconheceu a importância da criação da
Agência em questão.

Feitas tais considerações, passamos ao exame das emendas
apresentadas em Plenário. A Emenda nº 2 propõe a supressão do §
1º do art. 4º da proposição original – o art. 4º do Substitutivo nº 1 não
tem § 1º –, sob o argumento de que “o parágrafo dispõe de matéria
muito ampla, não especificando de fato a atribuição da agência
metropolitana”. As atribuições da Agência Metropolitana estão
definidas na Lei Complementar nº 88, de 2006, e o § 1º do art. 4º
define alguns meios pelos quais a Agência exercerá suas
competências.

A mesma justificação foi utilizada para motivar as propostas de
supressão de outros 17 dispositivos (Emendas nºs 3, 4 e 7 a 21),
embora a maioria deles não seja parágrafo ou faça parte de parágrafo.
A aprovação dessas emendas representa, assim, a completa
desconfiguração do projeto de lei complementar que cria a Agência
Metropolitana. Não faz sentido, por exemplo, suprimir os §§ 2º e 3º do
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art. 4º, que autorizam a Agência a constituir comitês interinstitucionais
e o Observatório de Políticas Urbanas, como proposto pelas Emendas
nº 3 e nº 4. Contudo, em virtude da preocupação do autor das
emendas de que o parágrafo único do art. 3º não está claro,
apresentamos, no Substitutivo nº 2, nova redação para o citado
dispositivo, na expectativa de explicitar melhor os objetivos do referido
Observatório.

A Emenda nº 5 foge à regra das demais: não propõe a supressão de
dispositivos, mas o acréscimo da exigência de que o Plano Diretor
Metropolitano seja aprovado pela Assembléia Legislativa. Cabe
esclarecer que, nos termos do art. 15, VIII, da Lei Complementar nº
88, de 2006, e do art. 46, § 3º, IV, da Constituição do Estado, a
aprovação do referido Plano compete ao Conselho Deliberativo da
Região Metropolitana, órgão colegiado no qual esta Casa tem dois
representantes. Assim, a proposta segundo a qual o referido Plano
seja submetido a esta Casa é incongruente com o que esta
Assembléia já deliberou, ao aprovar as referidas lei complementar e
emenda à Constituição do Estado, uma vez que o mesmo instrumento
de planejamento não pode depender da aprovação de duas
instituições, ainda mais se uma delas tem representantes na outra.

A Emenda nº 6 propõe a supressão do inciso XVI do art. 4º, porém
não informa se é da proposição original, que estabelece a
competência da Agência para exercer outras atividades correlatas, ou
do Substitutivo nº 1, que dispõe sobre o poder de polícia a ser
exercido pela Agência.

Quanto à Emenda nº 7, não há razão para suprimir o inciso I do § 1º
do art. 4º do projeto original, correspondente ao inciso I do parágrafo
único do art. 4º do Substitutivo nº 1, que estabelece a competência da
Agência para emitir documentos de cobrança e exercer atividades de
arrecadação de tarifas. Vale transcrever trecho da mencionada
reunião da Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, em que
o autor da emenda, Deputado Gilberto Abramo, indaga se “a própria
Agência baixaria o decreto e aplicaria a tarifa de acordo com o que
achasse conveniente”. A Secretária Adjunta Maria Coeli Simões Pires
responde: “Não; isso não pode ser. Na verdade, o projeto substitutivo
traz para a Assembléia basicamente todos os elementos do poder de
polícia, com as sanções e os valores muito explícitos, e a Agência não
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pode estabelecer suas multas, etc. – ela não tem como fazer isso; vai
apenas executar; seria um órgão executivo de aplicação. Por isso,
temos de observar muito claramente que o poder da Agência não é
regulamentar, mas um poder regulador no sentido de que poderá
estabelecer algumas diretrizes de atuação específica naquela área,
que são as diretrizes técnicas – mas ela não fixa esses valores”.

Da mesma forma, não há motivo para propor a supressão dos
incisos II, III e IV do parágrafo único do art. 4º do Substitutivo nº 1,
conforme proposto pelas Emendas nºs 8, 9 e 10. Ressalte-se que a
Emenda nº 2 já propôs a supressão de todo o § 1º e do art. 4º da
proposição original, cujo conteúdo é reproduzido nos dispositivos que
as referidas emendas pretendem suprimir. Dessa forma, a aprovação
da Emenda nº 2 prejudica a aprovação das referidas emendas.

As Emendas nos 11 e 13 propõem a supressão de dispositivos que
instituem a competência da Agência para a ação fiscalizadora. A
ausência de fiscalização efetiva nas últimas décadas é responsável
pelo caos urbano decorrente de ocupações irregulares em áreas
urbanas, motivo pelo qual as referidas emendas devem ser rejeitadas.
Visando tornar mais claro o campo da atuação fiscalizadora da
Agência, bem como melhorar a redação do inciso VII do parágrafo
único do art. 4º do Substitutivo nº 1, apresentamos, no Substitutivo nº
2, nova redação para o citado dispositivo.

A Emenda nº 12 propõe a supressão do inciso VI do parágrafo único
do art. 4º do Substitutivo nº 1. Ela tem o mesmo conteúdo da Emenda
nº 3, que propõe a supressão de dispositivo similar constante da
proposição original. Assim, nosso juízo sobre a Emenda nº 3 se
estende à Emenda nº 12. Ressalte-se que a aprovação de qualquer
delas prejudica a aprovação da outra.

A Emenda nº 14 propõe a supressão do inciso IV do “caput” do art.
4º, tanto na proposição original quanto no Substitutivo nº 1, que são
idênticos nesse ponto. Tais dispositivos estabelecem a competência
da Agência para propor normas, diretrizes e critérios para assegurar a
compatibilidade dos Planos Diretores dos Municípios integrantes da
Região Metropolitana com o Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado. A competência da Agência é somente propor, jamais
aprovar, o que permanece a cargo do Conselho Deliberativo e dos
Municípios. Não há motivo, assim, para a supressão da regra
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constante nos referidos dispositivos.

As Emendas nºs 15 e 16 propõem, respectivamente, a supressão
dos incisos VIII e IX do “caput” do art. 4º da proposição. Tais
dispositivos apenas reproduzem comandos existentes na Lei
Complementar nº 88, de 2006, propiciando a coesão do texto legal,
nos termos do art. 10 da Lei Complementar nº 78, de 9/7/2004, que
dispõe sobre a elaboração, a alteração e a consolidação das leis do
Estado.

A Emenda nº 17 propõe a supressão do § 1º do inciso V do art. 5º.
Não existe esse dispositivo, razão pela qual não há como acatar a
mencionada emenda.

As Emendas nºs 18 a 21 propõem a supressão dos incisos I a IV do
art. 5º, mas não esclarecem se se referem à proposição original ou ao
Substitutivo nº 1. Considerando-se que ambos os textos têm o art. 5º e
tais incisos, mas com conteúdos diferentes, não é possível sequer o
exame das propostas, muito menos a sua aprovação.

A Emenda nº 22 propõe a supressão do inciso V do art. 5º do
Substitutivo nº 1, para que não se constitua infração administrativa o
descumprimento de normas e diretrizes do planejamento urbano. Não
há razão para se acatar tal proposição.

Saliente-se que as propostas de emenda do Deputado Fábio Avelar,
relativas à substituição da expressão “penas restritivas de direito” por
“sanções administrativas”, foram acatadas no Substitutivo nº 2.
Quanto à proposta de alteração do art. 1º, foi também parcialmente
acatada. Foram ainda acatadas propostas de emenda da Bancada do
PMDB.

É do conhecimento de todos, pois amplamente noticiado pelos
jornais, que, a pedido de Deputados desta Casa, o Vice-Governador,
Prof. Antonio Anastasia, reuniu-se com os Prefeitos eleitos e reeleitos
para dirimir dúvidas porventura existentes sobre o projeto de lei
complementar em tela e para discutir eventuais alterações no seu
texto. Os Prefeitos apresentaram e discutiram várias sugestões de
alteração do texto, que foram sistematizadas pelo Poder Executivo e
com as quais esta Comissão está de acordo. Após esse processo de
discussão, que apenas enriquece a proposição em exame, ampliando
sua legitimidade e, assim, as chances de sucesso, apresentamos o
Substitutivo nº 2.
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Conclusão

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Substitutivo nº
2, a seguir apresentado, e pela rejeição das Emendas nos 2 a 22 ao
Projeto de Lei Complementar nº 28/2007.

Se aprovada a Emenda nº 2, ficam prejudicadas as Emendas nos 8 a
10.

Se aprovada a Emenda nº 3, fica prejudicada a Emenda nº 12.
SUBSTITUTIVO Nº 2

Cria a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de
Belo Horizonte – Agência RMBH.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criada a Agência de Desenvolvimento da Região

Metropolitana de Belo Horizonte – Agência RMBH –, de acordo com o
§ 2º do art. 4º da Lei Complementar nº 89, de 12 de janeiro de 2006,
na forma de autarquia territorial e especial, com caráter técnico e
executivo, para fins de planejamento, assessoramento e regulação
urbana, viabilização de instrumentos de desenvolvimento integrado da
Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH – e apoio à
execução de funções públicas de interesse comum, com autonomia
administrativa e financeira, personalidade jurídica de direito público e
prazo de duração indeterminado, vinculada à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana – Sedru.

§ 1º - A Agência RMBH tem sede e foro no Município de Belo
Horizonte.

§ 2º - O âmbito de atuação da Agência RMBH equivale à área dos
Municípios integrantes da RMBH, bem como de seu Colar
Metropolitano, nos termos da Lei Complementar nº 89, de 2006.

§ 3º - O disposto no “caput” não exclui a vinculação da Agência ao
Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano da RMBH,
conforme o disposto no art. 17 da Lei Complementar nº 88, de 12 de
janeiro de 2006, ressalvadas as responsabilidades atribuídas à
Agência e as vedações a ela impostas pela legislação em vigor, no
tocante ao orçamento, gestão e finanças.

§ 4º - Considera-se função pública de interesse comum, nos termos
do art. 43 da Constituição Estadual, a atividade ou serviço cuja
realização por parte de um Município, isoladamente, seja inviável ou
cause impacto nos outros Municípios integrantes da região
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metropolitana.

Art. 2º - A organização básica da Agência RMBH compreende:
I - Unidade Colegiada:
a) Conselho de Administração;
II - Direção Superior:
a) Diretoria-Geral;
b) Vice-Diretoria-Geral;
III - Unidades Administrativas:
a) Gabinete;
b) Procuradoria;
c) Assessoria de Comunicação;
d) Assessoria de Apoio Administrativo;
e) Auditoria Seccional;
f) Diretoria de Informação, Pesquisa e Apoio Técnico;
g) Diretoria de Planejamento Metropolitano, Articulação e

Intersetorialidade;
h) Diretoria de Inovação e Logística;
i) Diretoria de Regulação Metropolitana.
§ 1º - A Agência RMBH será dirigida por Diretoria Colegiada,

composta pelo Diretor-Geral, pelo Vice-Diretor-Geral e pelos titulares
das unidades a que se referem as alíneas “f” a “i” do inciso III do
“caput” deste artigo.

§ 2º - Os cargos da Direção Superior a que se refere o inciso II e os
titulares das unidades administrativas a que refere o inciso III do
“caput” deste artigo são de livre nomeação e exoneração do
Governador do Estado, observado o disposto no § 3º.

§ 3º - A nomeação do Diretor-Geral será feita pelo Governador do
Estado a partir de lista tríplice elaborada pelo Conselho de
Desenvolvimento Metropolitano, na forma do regulamento, e
dependerá de aprovação prévia da Assembléia Legislativa.

§ 4º - As competências e a composição do Conselho de
Administração, as competências da Diretoria Colegiada e das
unidades previstas neste artigo, e a denominação e as competências
das unidades da estrutura orgânica complementar serão
estabelecidas em decreto.

Art. 3º - Fica criado, no âmbito da Agência RMBH, o Observatório de
Políticas Metropolitanas.
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Parágrafo único - O Observatório a que se refere o "caput" deste

artigo tem como objetivos:
I - integrar órgãos e entidades públicos e privados, visando à

produção e à disseminação de conhecimento na área de governança
metropolitana;

II - certificar experiências de políticas e gestão metropolitanas;
III - identificar experiências nacionais e internacionais, visando à

difusão de boas práticas relacionadas à formulação e à gestão de
políticas urbanas no espaço metropolitano.

Art. 4º - Compete à Agência RMBH:
I - elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado a que se

refere o art. 5º da Lei Complementar nº 88, de 2006;
II - promover a implementação de planos, programas e projetos de

investimento estabelecidos no Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado, bem como a execução das metas e prioridades
estabelecidas;

III - elaborar e propor, em caráter continuado, estudos técnicos com
objetivos, metas e prioridades de interesse regional, compatibilizando-
os com os interesses do Estado e dos Municípios integrantes da
RMBH;

IV - propor normas, diretrizes e critérios para compatibilizar os
planos diretores dos Municípios integrantes da RMBH com o Plano
Diretor de Desenvolvimento Integrado, no tocante às funções públicas
de interesse comum;

V - manter permanente avaliação e fiscalização da execução dos
planos e programas aprovados para a RMBH;

VI - articular-se com instituições públicas e privadas, nacionais e
internacionais, objetivando a captação de recursos de investimento ou
financiamento para o desenvolvimento integrado da RMBH;

VII - articular-se com os Municípios integrantes da RMBH, com
órgãos e entidades federais e estaduais e com organizações privadas,
visando à conjugação de esforços para o planejamento integrado e o
cumprimento de funções públicas de interesse comum;

VIII - assistir tecnicamente os Municípios integrantes da RMBH;
IX - fornecer suporte técnico e administrativo à Assembléia

Metropolitana e ao Conselho Deliberativo de Desenvolvimento
Metropolitano;
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X - estabelecer intercâmbio de informações com organizações

públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, na sua área de
atuação;

XI - promover diagnósticos da realidade socioeconômica local e de
âmbito metropolitano, com vistas a subsidiar o planejamento
metropolitano;

XII - constituir e manter banco de dados com informações
atualizadas necessárias ao planejamento e à elaboração dos
programas e planos a serem desenvolvidos;

XIII - auxiliar os Municípios da RMBH na elaboração e na revisão de
seus planos diretores;

XIV - colaborar para o desenvolvimento institucional dos Municípios
a que se refere o § 2º do art. 1º desta lei complementar, quando
necessário e tendo em vista a questão do planejamento;

XV - apoiar os Municípios na elaboração de projetos de
desenvolvimento metropolitano, para fins de habilitação de recursos
do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;

XVI - exercer poder de polícia administrativa, notadamente no
tocante à regulação urbana metropolitana.

§ 1º - Para o cumprimento das competências previstas neste artigo,
a Agência RMBH poderá:

I - emitir documentos de cobrança e exercer atividades de
arrecadação de tarifas e de pagamentos pela prestação de serviços
ou pelo uso ou outorga de uso de bens públicos sob sua
administração;

II - firmar convênios, contratos e acordos de qualquer natureza, e
receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas
de outras entidades e órgãos governamentais, nacionais e
estrangeiros;

III - promover desapropriações e instituir servidões, nos termos de
declaração de utilidade ou necessidade pública ou de interesse social
emanada do Chefe do Poder Executivo competente;

IV - firmar termo de parceria com Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público credenciadas nos termos da legislação estadual;

V - participar de operações conjuntas relacionadas com a
fiscalização de funções públicas de interesse comum;

VI - constituir comitês interinstitucionais, na forma de regulamento,
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para a gerência de projetos específicos na RMBH;

VII - fiscalizar o cumprimento das normas e diretrizes de
planejamento e execução de função pública de interesse comum na
RMBH, em especial quanto a normas de parcelamento de solo
metropolitano para fins urbanos e em áreas de interesse especial ou
limítrofe de Município do Colar Metropolitano ou em áreas do Colar
que pertençam a mais de um Município, sem prejuízo das
competências municipais;

VIII - aplicar as sanções administrativas previstas nesta lei.
§ 2º - A gestão das funções públicas de interesse comum se

efetivará, preferencialmente, no que couber, mediante convênios de
cooperação ou consórcios públicos, instrumentos do federalismo
cooperativo de que trata a Lei Federal nº 11.107, 6 de abril de 2005, a
serem formalizados entre o Estado e os Municípios.

§ 3º - A Agência RMBH apoiará tecnicamente a formalização de
mecanismos institucionais voluntários de gestão metropolitana,
notadamente os convênios de cooperação e os consórcios públicos.

§ 4º - A Agência RMBH articulará a cooperação com a União e os
Municípios para viabilização do parcelamento do solo rural.

Art. 5º - Constituem infrações administrativas, além das previstas na
legislação específica, federal ou estadual:

I - promover, por quaisquer meios, loteamento ou desmembramento
do solo para fins urbanos na RMBH sem amparo de ato administrativo
de anuência prévia emanado da autoridade metropolitana competente
ou em desacordo com as disposições desta lei complementar e das
Leis Complementares nºs 88 e 89, de 2006, ou ainda das normas
metropolitanas pertinentes;

II - promover, por quaisquer meios, loteamento ou desmembramento
do solo para fins urbanos na RMBH sem observância das
determinações constantes no ato administrativo de anuência prévia
emitido pela autoridade competente;

III - descumprir ordem administrativa, inclusive embargo ou
suspensão de parcelamento do solo urbano, emitida pela autoridade
competente contra loteamento ou desmembramento do solo que
caracterize irregularidade face à legislação metropolitana pertinente;

IV - divulgar, ou veicular em proposta, contrato, peça publicitária ou
comunicação ao público ou interessados, afirmação falsa sobre a
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regularidade, perante a autoridade metropolitana competente, do
loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, ou ocultar
fraudulentamente fato a eles relativo;

V - descumprir normas e diretrizes específicas relacionadas com a
ordem urbanístico-metropolitana e com outras funções públicas de
interesse comum, emitidas pelos órgãos públicos competentes, nos
termos da legislação pertinente.

§ 1º - Aplicam-se às infrações previstas no inciso I do “caput” deste
artigo:

I - penalidades de multa simples e, no caso de a infração se
prolongar no tempo, multa diária;

II - apreensão dos instrumentos, máquinas, equipamentos ou
veículos de qualquer natureza utilizados na infração, embargo da obra
e demolição da obra em caso de grave prejuízo ao planejamento
metropolitano e aplicação de sanções administrativas, nos termos dos
arts. 6º e 7º desta lei complementar;

III - medida administrativa, representada pela elaboração de
Compromisso de Anuência Corretiva entre o infrator e a Agência
RMBH, para fins de saneamento e compensação dos impactos da
infração.

§ 2º - Aplicam-se às infrações previstas no inciso II do “caput” deste
artigo:

I - penalidades de multa simples e, no caso de a infração se
prolongar no tempo, multa diária;

II - apreensão dos instrumentos, máquinas, equipamentos ou
veículos de qualquer natureza utilizados na infração, embargo da obra
e demolição da obra em caso de grave prejuízo ao planejamento
metropolitano e aplicação de sanções administrativas, nos termos dos
arts. 6º e 7º desta lei complementar;

III - medida administrativa, representada pela suspensão do ato
administrativo de anuência prévia emitido pela autoridade competente
e elaboração de Compromisso de Anuência Corretiva entre o infrator e
a Agência RMBH, para fins de saneamento e compensação dos
impactos da infração.

§ 3º - Aplicam-se às infrações previstas no inciso III do “caput” deste
artigo:

I - penalidades de multa simples e, no caso de a infração se
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prolongar no tempo, multa diária;

II - apreensão dos instrumentos, máquinas, equipamentos ou
veículos de qualquer natureza utilizados na infração e demolição da
obra em caso de grave prejuízo ao planejamento metropolitano;

III - medida administrativa, representada pela suspensão do ato
administrativo de anuência prévia emitido pela autoridade competente
e aplicação de sanções, nos termos dos arts. 6º e 7º desta lei
complementar.

§ 4º - Aplicam-se às infrações previstas no inciso IV do “caput” deste
artigo:

I - penalidades de multa simples e, no caso de a infração se
prolongar no tempo, multa diária;

II - medida administrativa, representada pelo recolhimento dos
instrumentos de divulgação veiculados irregularmente, aplicação de
sanções administrativas, nos termos dos arts. 6º e 7º desta lei
complementar, e elaboração de Compromisso de Anuência Corretiva
entre o infrator e a Agência RMBH, para fins de saneamento e
compensação dos impactos da infração.

§ 5º - Aplicam-se às infrações previstas no inciso V do “caput” deste
artigo:

I - penalidades de multa simples e multa diária caso a infração se
prolongue no tempo;

II - apreensão dos instrumentos, máquinas, equipamentos ou
veículos de qualquer natureza utilizados na infração, embargo da obra
e demolição da obra em caso de grave prejuízo ao planejamento
metropolitano e suspensão parcial ou total do empreendimento ou
atividade;

III - medida administrativa, representada pela aplicação de sanções
administrativas, nos termos dos arts. 6º e 7º desta lei complementar, e
elaboração de Compromisso de Anuência Corretiva entre o infrator e a
Agência RMBH, para fins de saneamento e compensação dos
impactos da infração.

Art. 6º - As infrações a outras funções públicas de interesse comum
da RMBH definidas na legislação pertinente, incluindo as previstas no
art. 5º desta lei complementar, acarretarão as seguintes sanções,
ressalvadas as competências dos órgãos e das entidades setoriais
envolvidas:
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I - advertência escrita;
II - multa simples;
III - multa diária;
IV - apreensão dos instrumentos, máquinas, equipamentos ou

veículos de qualquer natureza utilizados no ato infrator, ainda que de
propriedade de terceiro e não do infrator;

V - embargo de obra ou atividade;
VI - demolição de obra;
VII - suspensão parcial ou total de empreendimento ou atividade.
Parágrafo único - As infrações previstas neste artigo não excluem

aquelas estabelecidas no âmbito da competência dos demais entes
federativos, nem aquelas inerentes às normas da administração
pública.

Art. 7º - O procedimento administrativo de fiscalização e apuração
das infrações, os critérios para a aplicação de sanções e o
procedimento para elaboração das normas técnicas complementares
serão disciplinados em decreto.

§ 1º - As infrações às normas relativas às funções públicas de
interesse comum no âmbito da RMBH estão sujeitas às sanções
previstas nesta lei complementar, observando-se:

I - o processo administrativo cabível, observada, no que couber, a
Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002;

II - a gravidade do fato, tendo em vista os impactos regionais e suas
conseqüências para o planejamento e o equilíbrio das funções
públicas de interesse comum na RMBH;

III - os antecedentes do infrator e a natureza do serviço ou do
empreendimento relacionados à infração, tendo em vista o
descumprimento da legislação metropolitana pertinente;

IV - a situação econômica do infrator, no caso de multa;
V - a efetividade das medidas adotadas pelo infrator para

afastamento do perigo gerado e para correção do dano causado ao
território metropolitano;

VI - a colaboração do infrator com os órgãos estaduais para solução
dos problemas advindos de sua conduta.

§ 2º - Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais
infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas
cominadas.
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§ 3º - A multa simples será aplicada ao agente que obstar ou

dificultar ação fiscalizadora.
§ 4º - A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da

infração se prolongar no tempo e será computada até que o infrator
comprove a regularização da situação à autoridade competente.

§ 5º - Os valores das multas de que tratam os incisos II e III do
“caput” do art. 6º serão fixados em tabela definida em regulamento,
variando de R$1.000,00 (um mil reais) a R$1.000.000,00 (um milhão
de reais), estabelecidos de forma proporcional à gravidade do dano e
corrigidos anualmente com base na variação da Unidade Fiscal do
Estado de Minas Gerais - Ufemg.

§ 6º - A tabela a que se refere o parágrafo anterior escalonará as
multas em cinco faixas, a saber:

I - R$1.000,00 a R$200.000,00;
II - R$200.001,00 a R$400.000,00;
III - R$400.001,00 a R$600.000,00;
IV - R$600.001,00 a R$800.000,00;
V - R$800.001,00 a R$1.000.000,00.
§ 7º - Sujeita-se à multa de 100% (cem por cento) do valor

estabelecido para a penalidade a pessoa física ou jurídica que utilizar
ou propiciar a utilização de documento relativo a seu recolhimento
com autenticação falsa, sem prejuízo das demais sanções penais
cabíveis.

§ 8º - Na reincidência em infração punida com multa, a pena será
aplicada em dobro e, a partir da segunda reincidência na mesma
infração, a critério da autoridade competente, poderá ser aplicada a
pena de suspensão de atividades.

§ 9º - Os débitos resultantes de multas aplicadas em decorrência
desta lei complementar poderão ser parcelados e corrigidos
monetariamente e, em caso de inadimplência, o parcelamento
concedido dará lugar ao vencimento antecipado.

Art. 8º - Os quantitativos de DAIs-unitários e FGIs-unitários, a que se
refere o Anexo IV da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de 2007,
destinados à Agência RMBH, são os constantes no Anexo I desta lei.

Parágrafo único - A identificação das FGIs a que se refere o “caput”
será disciplinada em regulamento.

Art. 9º - Ficam destinados à Agência RMBH e incluídos no Quadro
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Geral de Cargos de Provimento em Comissão a que se refere o
“caput” do art. 1º da Lei Delegada nº 175, de 2007, os cargos
constantes no Anexo II desta lei.

§ 1º - Os cargos da Administração Superior da Agência RMBH, de
que trata o § 1º do art. 1º da Lei Delegada nº 175, de 2007, são os
constantes no item II.1 do Anexo II desta lei.

§ 2º - Os cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da
Administração Autárquica e Fundacional, de que trata o “caput” do art.
1º da Lei Delegada nº 175, de 2007, lotados na Agência RMBH são os
constantes no item II.2 do Anexo II desta lei.

§ 3º - Os cargos a que se refere o “caput” deste artigo e as formas
de recrutamento correspondentes serão definidos em regulamento.

§ 4º - Para o exercício do cargo de titutar de unidade da estrutura
orgânica será exigida qualificação profissional específica, definida com
base nas necessidades técnicas e administrativas da Agência RMBH.

§ 5º - Os profissionais indicados para ocupar os cargos da
Administração Superior, aos quais se refere o § 1º deste artigo, serão
pré-qualificados por comissão competente, conforme disciplinado em
regulamento.

Art. 10 - Fica impedida de exercer cargo de direção da Agência
RMBH a pessoa que, nos doze meses anteriores à data de sua
indicação, tiver mantido um dos seguintes vínculos com empresa que
tenha projeto a ela submetido ou por ela aprovado:

I - acionista ou sócio, com participação superior a 5% (cinco por
cento) do capital social;

II - administrador, gerente ou membro de Conselho de
Administração ou Fiscal;

III - empregado, ainda que com contrato de trabalho suspenso.
Parágrafo único - O impedimento previsto no artigo anterior estende-

se a titular de mandato de Prefeito nos Municípios da Região
Metropolitana de Belo Horizonte.

Art. 11 - A Agência RMBH poderá requisitar servidores de órgãos e
entidades integrantes da administração pública estadual.

Art. 12 - Constituem receitas da Agência RMBH:
I - as dotações consignadas no Orçamento do Estado;
II - as transferências do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;
III - as resultantes das tarifas e preços públicos incidentes sobre a
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prestação de serviços e sobre o uso ou a outorga de uso de bens
públicos administrados pela Agência;

IV - outras receitas.
Art. 13 - Os recursos advindos das multas administrativas a que se

refere esta lei complementar reverterão para a subconta RMBH do
Fundo de Desenvolvimento Metropolitano.

Art. 14 - A Agência RMBH celebrará Acordo de Resultados, nos
termos da Lei nº 17.600, de 1º de julho de 2008.

Art. 15 - Compete à Sedru a concessão de selo de anuência prévia a
parcelamentos do solo na RMBH e a gestão da receita oriunda dessa
atividade, na forma de regulamento.

Parágrafo único - A competência de que trata o “caput” não interfere
naquela conferida à Agência RMBH para a fiscalização e aplicação de
sanção.

Art. 16 - O disposto nos arts. 6º e 7º não exclui a competência
atribuída ao Sistema Estadual de Meio Ambiente para adotar medidas
disciplinares próprias.

Art. 17 - A Sedru prestará apoio logístico e operacional à Agência
RMBH até sua efetiva instalação.

Art. 18 - A Agência RMBH absorverá as funções públicas de
interesse comum relativas ao transporte metropolitano no prazo de 18
meses contados a partir da vigência da lei específica que regular a
matéria.

Art. 19 - A Advocacia-Geral do Estado representará a Agência
RMBH nos processos judiciais em que esta for parte ou interessada
até a implantação de sua Procuradoria Jurídica, que atuará segundo
as diretrizes técnicas do Advogado-Geral.

Art. 20 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

ANEXO I
(a que se refere o art. 8º da Lei Complementar nº , de de de 2008)
Quantitativos de DAI-Unitário e FGI-Unitário Atribuídos à Agência

RMBH
* - A tabela que contém o Anexo I (a que se refere o art. 8º da Lei

Complementar nº     , de de de 2008) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 11.12.2008.

ANEXO II
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(a que se refere o art. 9º da Lei Complementar nº , de de de 2008)

Quantitativo de Cargos de Provimento em Comissão
II.1 – Cargos em comissão da Administração Superior
* - A tabela que contém o Anexo II (a que se refere o art. 9º da Lei

Complementar nº     , de de de 2008) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 11.12.2008.

II.2 – Quantitativo de cargos de provimento em comissão do Grupo
de Direção e Assessoramento – DAI

* - A tabela contendo o quantitativo de cargos e o valor
correspondente foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11.12.2008.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Wander Borges, relator - Ademir Lucas -

Ronaldo Magalhães.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 110ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/12/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana e Fábio Avelar

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.943
a 2.945/2008 - Requerimentos nºs 3.141 a 3.148/2008 -
Requerimentos das Comissões de Defesa do Consumidor e de
Direitos Humanos (4) e dos Deputados Antônio Carlos Arantes (2),
Wander Borges (2), Agostinho Patrús Filho e Sargento Rodrigues -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Turismo, do
Trabalho, de Cultura, de Participação Popular, de Segurança Pública,
de Transporte, de Política Agropecuária e de Administração Pública e
do Deputado Agostinho Patrús Filho - Oradores Inscritos: Discursos
dos Deputados Getúlio Neiva, Ruy Muniz, Carlin Moura, Weliton Prado
e Padre João - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições - Decisão da Presidência - Comunicação da Presidência -
Leitura de Comunicações - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos do Deputado Antônio Carlos Arantes (2); deferimento -
Votação de Requerimentos: Requerimentos da Comissão de Direitos
Humanos (4) e dos Deputados Wander Borges (2), Agostinho Patrús
Filho e Sargento Rodrigues; aprovação - Questão de ordem -
Suspensão e reabertura da reunião - Encerramento - Ordem do Dia.

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

- Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -
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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 - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo
Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães -
Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -
Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h15min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Getúlio Neiva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

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

OFÍCIOS
Do Sr. Geraldo Thadeu, Deputado Federal, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 2.919/2008, do Deputad o Délio
Malheiros.

Da Sra. Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Educação,
prestando informações a respeito de convite formulado por meio do
Ofício nº 2.708/2008/SGM. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Sr. José Armando Fraga Diniz Guerra, Subsecretário de
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos substituto, comunicando a
assinatura de termo aditivo ao Convênio nº 17/2003, entre a União,
por meio da Secretaria Especial dos Direitos Humanos, e a Secretaria
de Desenvolvimento Social deste 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. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
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prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 2.307/2008, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de
Lei nº 2.307/2008.)

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 2.943/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Protetores de Cães

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

Protetores de Cães de Rua de Pouso Alegre - Abrigão -, com sede no
Município de Pouso Alegre.

Art. 2º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação dos Protetores de Cães de Rua de Pouso

Alegre - Abrigão -, em pleno funcionamento desde 1°/9/2005, é uma
entidade de direito privado, sem fins econômicos, com personalidade
jurídica, de caráter filantrópico e duração indeterminada.

A entidade tem como objetivo abrigar cães abandonados nas vias
públicas urbanas, arredores das cidades e zonas rurais, fornecendo-
lhes até tratamento veterinário gratuito; submeter os cães à castração;
proteger de doença e de maus tratos todos os cães nela acolhidos e
difundir a conscientização dos cuidados necessários com os cães
através de palestras e eventos.

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

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Meio Ambiente, para deliberação, nos termos do art.
188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.944/2008

Declara de utilidade pública a Associação de Bairros Varginha, São
Francisco, Nova Cap e Guara 1 - Asmob -, com sede no Município de
Morada Nova de Minas.

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

Varginha, São Francisco, Nova Cap e Guara 1 - Asmob -, com sede
no Município de Morada Nova de Minas.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 2008.
Delvito Alves
Justificação: A proposição apresentada visa criar mecanismos que

concorram ao reconhecimento da conceituada Associação de Bairros
Varginha, São Francisco, Nova Cap e Guara 1 - Asmob -, uma vez
que, conforme o estatuto que instrui o projeto, é uma entidade que
tem por finalidade reivindicar os direitos dos moradores e defender a
legislação municipal.

A Asmob vem ao longo dos anos desenvolvendo inúmeros
programas tendo como objetivo precípuo proporcionar aos seus
associados melhor qualidade de vida.

Assim, este Deputado encaminha este projeto com o objetivo de
reconhecer como entidade de utilidade pública a referida Associação,
o que incentivará ainda mais seus Diretores e demais associados na
busca incansável do trabalho em prol do desenvolvimento econômico,
social e cultural da sociedade.

Em face dos argumentos ora lançados é que pedimos apoio aos
nobres pares desta Casa Legislativa para aprovação do presente
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.945/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores

Familiares do São Bento e Vizinhança - AASFABEV -, com sede no
Município de Dores do Indaiá.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos
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Agricultores Familiares do São Bento e Vizinhança - AASFABEV -,
com sede no Município de Dores do Indaiá.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 10 de dezembro de 2008.
Delvito Alves
Justificação: A iniciativa ora apresentada nesta Casa visa criar

mecanismos que concorram para o reconhecimento da conceituada
Associação dos Agricultores Familiares do São Bento e Vizinhança -
AASFABEV -, uma vez que, conforme o estatuto que instrui o projeto,
é uma entidade que tem por finalidade, entre outras, promover uma
maior integração entre os produtores rurais da região.

A Associação vem ao longo dos anos desenvolvendo inúmeros
programas tendo como objetivo precípuo proporcionar aos seus
associados melhor qualidade de vida.

Assim, este Deputado encaminha este projeto com o objetivo de
reconhecer como entidade de utilidade pública a já referida
Associação, fato este, que incentivará seus Diretores e demais
associados na busca incansável do trabalho em prol do
desenvolvimento econômico, social e cultural da sociedade.

Em face dos argumentos ora lançados é que pedimos apoio aos
nobres pares desta Casa Legislativa para aprovação do projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
Nº 3.141/2008, do Deputado Almir Paraca, em que pleiteia sejam

solicitadas ao Governador do Estado providências para a construção
da sede própria da Escola Estadual Coronel Manoel José de Almeida,
do Município de Juvenília. (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.142/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Paulo Hermínio
Pennachi por ter sido homenageado pela Câmara Municipal de Ouro
Fino com o título de Honra ao Mérito, pelos relevantes serviços
prestados à comunidade. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 3.143/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Câmara Municipal de
Piranguinho pela inauguração da sua nova sede.
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Nº 3.144/2008, do Deputado Neider Moreira, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a Associação Mineira de
Municípios - AMM - pela realização do IV Congresso Municipal de
Gestores Eleitos.

Nº 3.145/2008, do Deputado Neider Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Associação Mineira de
Municípios - AMM - pela publicação da edição da “Revista Municípios
das Gerais” que faz um balanço geral das últimas eleições municipais
no Estado. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.146/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso aos policiais civis
mencionados por sua atuação na operação que culminou na
apreensão de 50kg de “crack” no Município de Belo Vale.

Nº 3.147/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Comandante-Geral da PMMG providências com
vistas à uniformização dos procedimentos adotados pela corporação
na análise dos casos de deserção de integrantes, de modo a se
observar o princípio da isonomia, especialmente nos casos verificados
na 9ª Região Militar, de Uberlândia.

Nº 3.148/2008, da Comissão de Turismo, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Associação dos Expositores da
Feirarte, Artistas e Artesãos do Vale do Aço pelos 10 anos de
instalação da Feira de Arte, Artesanato, Bebidas e Comidas Típicas
de Ipatinga - Feirarte.

Da Comissão de Defesa do Consumidor em que solicita seja
distribuída a essa Comissão toda proposição em tramitação nesta
Casa que trate da legislação tributária do Estado. (- À Mesa da
Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Direitos Humanos (4) e dos Deputados Antônio Carlos Arantes (2),
Wander Borges (2), Agostinho Patrús Filho e Sargento Rodrigues.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Turismo, do Trabalho, de Cultura, de Participação Popular, de
Segurança Pública, de Transporte, de Política Agropecuária e de
Administração Pública e do Deputado Agostinho Patrús Filho.

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

Deputadas, deixei de ocupar a tribuna ontem e hoje pela manhã para
a discussão do Projeto de Lei nº 637/2007, porque entendi e
acreditava que era necessária certa celeridade na sua apreciação.
Esse projeto é visto de forma diferente por nossos companheiros
Deputados. Todos sabemos que os recursos a serem distribuídos
nesse novo projeto do ICMS Solidário são insuficientes, são quase
uma esmola para os pequenos Municípios, mas, em verdade, esta
Casa precisa mostrar de uma vez por todas que a discussão de um
projeto não completará 10 anos. Completamos agora 7 anos nessa
discussão.

Além do Deputado Dinis Pinheiro, autor da proposta desse projeto,
grande lutador em sua defesa, muitas pessoas trabalharam em prol
desse projeto. Foram realizados seminários em todo o Estado, surgiu
uma expectativa muito grande em relação às suas benesses.
Posteriormente, houve a criação da Frente Parlamentar do ICMS
Solidário, comandada pela Deputada Ana Maria Resende. Todo o
trabalho foi também realizado pelo grupo parlamentar que nos deram
a honra de comandar. Devemos destacar alguns pontos interessantes.
O primeiro ponto é que 438 Municípios, com o VAF provisório no
próximo ano, perdem novamente a receita. São exatamente os
mesmos Municípios que vinham perdendo receita em 2006, 2007 e
2008. Esse é o aspecto mais grave, Sr. Presidente, da discussão
desse projeto. Se não invertermos um pouquinho a lógica da
distribuição dos recursos do ICMS, pelo menos em parcela, em parte,
em pequena monta, teremos permanentemente um terrível espetáculo
de, a cada ano, os pobres ficarem cada vez mais pobres e os ricos
cada vez mais ricos. O discurso que eu fazia na década de 60, ainda
estudante, permanece o mesmo até hoje. É a mesma tônica dos
governos federal e estadual, ou seja, espremer aqueles que são mais
pobres, sob essa ótica caolha da distribuição dos recursos tributários
em nosso país. No Congresso Nacional, já chutaram para o ano que
vem a discussão da reforma tributária. Chutaremos o ICMS Solidário
para o próximo ano mais uma vez? Ou teremos a coragem cívica de
fazer a partilha desse pouco pão para saciar a fome dos Municípios
mais miseráveis deste Estado? Será que nunca entenderemos a
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necessidade de aplicar a justiça distributiva? Será que não
compreenderemos a necessidade de um Deputado da região rica
também ter alma, de entender a necessidade de dar a esmola - não
dízimo, pois as igrejas não tomam, mas uma esmola - uma pequena
esmola para os Municípios mais pobres do nosso Estado? Para se ter
idéia, Sr. Presidente, da dimensão do estrago que o VAF fez, há
Municípios de Minas Gerais que perderam com o VAF a ser aplicado
em janeiro de 2009, do ano passado para cá, 46% da sua receita de
ICMS. Não vou desgastar a imagem do Parlamento citando cidade por
cidade, número por número. Quero aqui apenas justificar a minha
presença nessa luta, contracenando com a Deputada Ana Maria
Resende, com o Deputado Fábio e com todos os Deputados que
participaram desse grupo parlamentar, mas, sobretudo, honrando o
Deputado Dinis Pinheiro, que há tanto tempo luta por esse projeto.
Quero agradecer aos meus companheiros da Bancada do PMDB a
permanente solidariedade na discussão desse projeto. Alguns até não
acreditavam muito, mas votam em consideração à decisão da nossa
bancada. Quero dizer, Sr. Presidente, que tenho muito orgulho de ser
histórico no PMDB. Mas não quero ser histérico. Creio que não tenho
o direito de fazer um trabalho histérico, como vimos aqui nesta Casa,
de reação violenta contra um projeto que só beneficia, que não
prejudica ninguém. Ao contrário, estamos fazendo justiça, e muitos
Deputados, muitos Prefeitos não prestaram atenção: esses 4,68 que
estão sendo redistribuídos, até de forma acanhada, eram um dinheiro
das cidades mineradoras antes de elas ganharem o dinheiro do
“royalty”, da lei que foi criada no período para compensar as cidades
mineradoras, da legislação mineral que gerou a CFEM. Esses
Municípios mineradores passaram a ganhar duas vezes. Passaram a
ganhar a CFEM e o ICMS, mantendo-os por mais cinco anos,
prorrogados pela Lei Robin Hood, que ultrapassou a data de 1998 e
seguiu por aí afora, ganhando por mais 10 anos indevidamente. Isso
porque, na verdade, o “royalty” foi criado para que cidades
mineradoras não participassem do ICMS com aquele percentual, que
era 5% à época da votação da Lei Robin Hood. Historicamente, foi
isso o que aconteceu.

Do ponto de vista realístico, Sr. Presidente, sei que o projeto não vai
resolver o problema dos mais pobres. Não vai enquanto não se
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modificar essa ótica perversa, caolha do governo, e ele passar a
entender que é preciso distribuir os recursos de forma inversamente
proporcional à riqueza, senão não há como liquidar com a pobreza.
Vamos discutindo esse projeto, fazendo os remendos possíveis e
necessários. O Deputado Carlos Pimenta, na manhã de hoje,
destacou muito bem que não estamos lutando por uma vantagem
grandiosa, estamos lutando por pequenos recursos, ínfimos recursos,
que, para cidades muito pequenas, são muito importantes.

Entendo, Sr. Presidente, que no próximo ano vamos ter de discutir
novamente a Lei Robin Hood, porque a maioria dos Municípios pobres
não conseguem auferir nenhuma vantagem com o ICMS Cultural,
nenhuma vantagem com os 10% destinados à saúde, nenhuma
vantagem com os 2% destinados à educação. Os Municípios mais
pobres não estão aparelhados para isso. E posso dar o exemplo da
minha cidade, que é cidade-pólo, Teófilo Otôni, onde eu gastava
R$12.000,00 com pessoal para tentar auferir vantagem na Lei Robin
Hood, na parte do ICMS Cultural. E eu conseguia receber R$2.000,00
por mês. Eu gastava R$12.000,00 para receber R$2.000,00. Então,
esses critérios precisam ser estudados com serenidade, com
seriedade. E é preciso sensibilizar o governo em relação à criação do
fundo especial. Concordo até com o Deputado Weliton Prado quanto à
criação de um fundo especial, que é preciso existir, mas é preciso
também tomar cuidado, Sr. Presidente, porque na década de 50,
quando foi levantada a hipótese de se criar a Comissão de
Desenvolvimento do Vale do Jequitinhonha, apresentou-se no Texto
Constitucional do Estado de Minas Gerais a destinação de 5% de
todos os recursos arrecadados para beneficiar os Municípios da área
da Codevale.

Essa lei nunca entrou em vigor. Nunca os recursos foram
rebaixados. Não podemos nos enganar. Temos que ser realistas e
fazer um discurso correto. Não podemos fazer apenas um discurso
panfletário, histérico, para a platéia. Precisamos saber do que
estamos falando, precisamos direcionar nosso discurso. Sabemos que
o Estado tem tido um governo muito bom. O Governador está indo
muito bem, e a população o está avaliando muito bem, mas existem
erros que precisam ser corrigidos, não podemos ser apenas maria-vai-
com-as-outras e ficar somente aplaudindo, cordatos, servindo de
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carpete para que os homens do governo passem sobre nós. É preciso
entender a necessidade de uma posição mais independente deste
Parlamento e fazer o que o povo quer que façamos, o que o povo
determina que façamos.

O ICMS Solidário é um projeto do Deputado Dinis Pinheiro, e sua
frente parlamentar é dirigida pela Deputada Ana Maria Resende, ou
seja, não sou seu autor, mas é preciso reconhecer a luta dos
companheiros ao longo dos anos. Não é possível que esta Casa não
se sensibilize em um momento importante como este. No final do ano
passado, eu perorava aos Deputados e ao Presidente da Casa,
Deputado Alberto Pinto Coelho, para que 2008 fosse marcado, pelo
menos simbolicamente, pela votação desse projeto e do projeto de
reorganização judiciária. Conseguimos vencer a etapa deste último.
Temos um novo Presidente do Tribunal, que ontem esteve conosco e
disse que já em dezembro estará visitando cidades do interior onde os
prédios de fóruns serão construídos e onde serão feitas reformas.
Temos hoje um Presidente que está rezando a mesma oração que
nós para haver ampliação da Justiça para os mais pobres, no interior
de Minas.

Agora, cabe a nós, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, honrar
nossos mandatos, honrar o que assinamos na Frente Parlamentar do
ICMS Solidário - 62 Deputados assinaram. Todos devem estar no
Plenário daqui a pouco, para que possamos votar. Conseguimos
inverter a pauta. O projeto está na ordem do dia. Vamos aquinhoar,
como prêmio de fim de ano, cinco Deputados, pois têm projetos
pessoais que pedimos fossem incluídos na pauta. O Deputado
Gilberto Abramo fez requerimento pela Liderança do PMDB. Portanto,
cinco projetos de lei serão apreciados inicialmente para, logo depois,
votarmos o ICMS Solidário.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, queríamos apelar mais uma vez
aos companheiros que estão nas comissões - há várias funcionando -,
ou em seus gabinetes aguardando a ordem do dia, que não deixem de
estar aqui no Plenário junto conosco, nessa tarefa tão importante para
734 Municípios de Minas Gerais. Pode não ser muito importante para
as cidades e regiões mais ricas, mas, para as mais pobres, é muito
importante aprovarmos o ICMS Solidário. Sabemos que ele não
resolverá o problema, mas servirá como um pequeno alento, uma
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pequena ajuda para que, no próximo ano, não tenhamos tantos
problemas de desigualdade social como hoje.

Teófilo Otôni, minha cidade, leva outra pancada. Montes Claros, a
cidade da Deputada Ana Maria Resende, também leva uma pancada
de quase 10% de perda de receita no VAF a ser aplicada em janeiro.
São cidades-pólo. A maior cidade do Norte de Minas e a maior cidade
do Nordeste perdem. São cidades importantes, mas pobres.
Precisamos entender a necessidade de sermos mais caridosos.
Estamos perto do Natal. É bom que o espírito natalino inebrie cada
um, entre a correr na seiva do sangue de cada um para que as
pessoas entendam a necessidade de ser um pouco mais humanas e
de acreditar que é necessário os recursos chegarem aonde estão as
populações mais pobres. Não podemos, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, deixar que essa matéria passe sem uma apreciação de
um número maior de Deputados. Por isso ocupo a tribuna hoje para
fazer esse apelo de companheiro, de amigo, para que todos os
Deputados desçam ao Plenário e venham compartilhar conosco desse
momento a fim de darmos um presente de Natal a 734 Municípios
mineiros. Será uma pequena ajuda, uma lembrancinha - como se fala
ao ir a aniversário justificando que não se pode comprar um presente
melhor -, um mimo, um agrado para melhorar o sofrimento dos
moradores dessas cidades de nossa Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ruy Muniz.
O Deputado Ruy Muniz - Boa-tarde, Sr. Presidente, Deputados, é

com muita alegria que ocupo novamente esta tribuna para falar de
alguns assuntos importantes da nossa Minas Gerais. Quero,
inicialmente, congratular-me com o nosso colega Deputado Getúlio
Neiva, com nossos colegas do Norte de Minas, Deputados dos
pequenos Municípios de Minas Gerais, fazendo um agradecimento
especial a esse nosso grande colega Deputado Dinis Pinheiro pela
proposição dessa tentativa de fazer justiça fiscal em Minas Gerais,
com a aprovação, hoje ou amanhã, do ICMS Solidário. Não é o que
esperávamos. Esperávamos que fossem redistribuídos para os
pequenos Municípios R$69.000.000,00, mas, como não vai ser como
gostaríamos, que o valor seja recebido simbolicamente por todos nós.
Acreditamos que os Deputados estarão aqui aprovando o projeto.

Mas o mais importante desse projeto é que a Casa evoluiu para um
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consenso. A maioria que queria que o projeto fosse regulamentado
não estava conseguindo aprovação. Foi necessário haver
compreensão dos Deputados dos Municípios mais ricos, que, de certa
forma, terão pequena perda, mas compreenderam e reconheceram
essa justiça, por isso concordaram em colocar o projeto em pauta.
Muito obrigado aos Deputados das regiões mais ricas por ceder, fazer
esse acordo e propiciar seu apoio ao ICMS Solidário.

Mas o que realmente vai resolver o problema da justiça fiscal do
Brasil é a reforma tributária, que está no Congresso Nacional. Esta vai
promover justiça porque vai reduzir a carga tributária. Quase 40% do
nosso PIB é destinado a impostos. Isso onera a produção e dificulta o
crescimento do País. Neste momento de crise é importante que todos
os Deputados Federais e Senadores compreendam que é necessário
aprovar essa reforma tributária reduzindo a carga tributária e criando,
o Imposto sobre Valor Agregado - IVA -, imposto que vai promover o
fim dessa guerra fiscal entre os Estados e contemplar os Municípios
de grande consumo. Não estará ligado apenas aos Municípios
produtores de bens de consumo. Esperamos que haja uma
mobilização da Assembléia, do Congresso Nacional e da sociedade
civil na luta pela aprovação dessa reforma tributária. Dessa maneira
podemos promover justiça para ajudar o Brasil a crescer.

Sr. Presidente, gostaria também de pedir desta tribuna o empenho
da Mesa e dos Deputados para colocarmos em votação o projeto de
lei que contempla o aumento dos servidores das universidades
estaduais Unimontes e Uemg. Foi feito um acordo junto à Seplag, e o
Governador foi sensível: cedeu e vai propiciar uma remuneração justa
aos professores e servidores dessas universidades. Está tudo pronto,
já está passando nas comissões, e esperamos votar esse projeto
ainda esta semana para que esses servidores recebam em seus
vencimentos de janeiro ou, no mais tardar, de fevereiro esse justo
aumento, essa justa correção. Não foi uma luta fácil. Os professores e
os servidores se mobilizaram, o Reitor Prof. Paulo César também se
engajou e fez um acordo muito bom para que todos ficassem
satisfeitos. Agora cabe a nós, Deputados, aprovar esse projeto
rapidamente e enviá-lo ao Governador para que seja transformado em
lei e para que o Governador autorize a Secretaria de Fazenda a fazer
esse pagamento aos funcionários da Unimontes e da Uemg.
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São duas universidades de qualidade que exercem um papel

fundamental em Minas Gerais. A Unimontes, nas avaliações do MEC
e em todos as outras, sempre se destaca como uma das principais
universidades do País; por isso os seus servidores merecem essa
correção e esse reajuste. Esse é o princípio, pois o Dr. Anastasia,
nosso Vice-Governador, tem o compromisso de valorizar tanto os
servidores da saúde quanto os da educação, que até agora não
tinham sido contemplados com aumento. Todas as categorias, como
as das Polícias Militar e Civil, do Poder Judiciário, da Defensoria
Pública, já tinham sido contempladas com correções e com aumento.
Agora, precisamos voltar os olhos para os professores da rede
estadual, para os médicos, para todos os servidores da saúde de
Minas Gerais para que sejam valorizados. Minas Gerais está
mostrando competência e eficiência nessa gestão. Então, assim como
houve esse reajuste das universidades, é preciso dar um aumento
substancial para os professores de carreira do sistema estadual de
ensino.

O terceiro assunto que quero abordar aqui hoje desta tribuna, Sr.
Presidente, aproveitando a audiência da nossa TV Assembléia - que
daqui a pouco em Belo Horizonte já estará chegando com o sinal
aberto - para falar de um assunto gravíssimo de que tratamos hoje
pela manhã na Comissão de Saúde. Estamo-nos referindo à
redistribuição dos pacientes oncológicos do Leste de Minas. Pacientes
portadores de tumores estão sendo vitimados por brigas políticas com
ingerência nos órgãos públicos. Estão sendo transferidos das regiões
do Vale do Aço, do Vale do Mucuri, andando quase 500km para
receber o tratamento contra câncer.

Queria informar a todas as famílias portadoras de câncer que moram
em Teófilo Otôni, em Nanuque e que estão tendo de se deslocar
dessas regiões para Belo Horizonte ou para Muriaé que, em breve, o
tratamento já estará sendo feito também em Valadares ou Ipatinga.
Há equipamentos, médicos, toda estrutura para recebê-los e tratá-los
próximo a suas residências. Esse é um direito do cidadão. Estamos
conseguindo fazer esse acordo para terem esse tratamento lá mesmo
na cidade de Valadares.

Há 18 anos, um médico carioca, Dr. Laerte Pita, implantou o Instituto
de Oncologia e Radioterapia - IOR -, um instituto pioneiro em
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tecnologia. Esse médico abriu o primeiro centro de radioterapia do
Leste mineiro lá. Depois de 18 anos funcionando, prestando
excelentes serviços, ocorreu uma modificação no último mês de junho.
A CIB da Microrregião de Valadares decidiu fazer uma grande
alteração. Nesse centro de Valadares, o IOR, eram tratados pacientes
com câncer de 53 cidades, ou seja, quase 1 milhão de pessoas. De
repente, houve essa medida que alterou essa redistribuição, deixando
lá em Valadares apenas pacientes de 23 cidades; outras 28, quase
600 mil habitantes, ficaram descobertas do atendimento na localidade.
Estão sendo trazidos para tratamento em Belo Horizonte, em Muriaé
ou mesmo Ipatinga. Todos sabem que pacientes com câncer sentem
muitas dores, às vezes, logo depois da aplicação de quimioterapia ou
radioterapia, podem ter diarréia ou vômitos. Imaginem uma pessoa
que faz o tratamento longe de casa, tendo de andar 300 ou 400km.
Isso não pode acontecer. O motivo dessa redistribuição foi que houve
uma briga de sócios dessa instituição. Um dos que saiu articulou para
esvaziar o atendimento do IOR. Ao fazer isso, pode até defender os
seus interesses pessoais, mas está causando grande prejuízo público,
social e colocando em risco a vida de centenas de pessoas que estão
deixando de ter tratamento próximo a suas casas para tê-lo longe de
sua residência.

Fizemos uma audiência pública hoje e ouvimos todas as partes.
Fizemos vários encaminhamentos, que darão frutos, se Deus quiser,
já nos meses de janeiro e fevereiro, para propiciar esse atendimento
próximo à casa das pessoas que residem no Vale do Mucuri e no Vale
do Aço. Citarei os encaminhamentos aprovados. A Comissão de
Saúde fará uma visita aos três serviços de tratamento de câncer
existentes no Leste de Minas. Juntamente com funcionários da
Secretaria de Saúde e da Vigilância sanitária, veremos em que
condições esses tratamentos estão sendo ofertados. Pretendemos
verificar se há aparelhos, se estes estão atualizados
tecnologicamente, se os profissionais estão preparados para prestar
esses serviços, se as condições de atendimento são dignas. Esse
será o propósito de nossa visita. Também teremos uma audiência com
o Secretário de Saúde, Dr. Marcus Pestana, a fim de fazermos
mediação entre os serviços de radioterapia e quimioterapia, os
gestores municipais e os hospitais e definirmos qual o hospital de
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referência, que pode ser hospital municipal, o Bom Samaritano ou o
São Lucas. Definiremos qual desses hospitais é o ideal, que deve
possuir setor de urgência e emergência, que precisa dar mais suporte
ao cidadão que necessite ter CTI e UTI e toda condição de
atendimento. Definiremos ainda que clínicas podem ser credenciadas
pelo SUS. Às vezes é mais de uma, às vezes é uma só. Faremos
essa intermediação. Contaremos com a sabedoria do Dr. Marcus
Pestana para fazer o mesmo que fez em Teófilo Otôni, cuja saúde era
um caos. A Comissão de Saúde visitou esse Município quando lá
ocorria uma epidemia de dengue. Conversamos com a Prefeita Maria
José, que aceitou fazer uma parceria com o governo do Estado. Após
essa parceria, o Dr. Marcus Pestana nomeou Secretário Adjunto o Dr.
Felipe Caram, que assumiu a cidade de Teófilo Otôni, que hoje tem
uma saúde de qualidade e presta serviços à altura da sua população.
O mesmo pedimos que seja feito no entorno de Teófilo Otôni e de
Valadares. Precisamos desse tipo de mediação para que sejam
credenciados os serviços, que deverão prestar o melhor atendimento
possível à população. Ninguém mais deve, Sr. Presidente, ter de se
deslocar de sua cidade para receber tratamento.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Primeiramente,
cumprimento-o pelo seu pronunciamento, ou melhor, mais que isso,
pelo trabalho que foi feito para resolver o imbróglio ocorrido na região
de Governador Valadares, Teófilo Otôni e Ipatinga. Hoje, na Comissão
de Saúde, eu falava que muitas vezes o técnico que tem de resolver
questões de atendimento de alta e média complexidades não conhece
a realidade do problema. V. Exa., que é médico como eu, sabe
perfeitamente da dificuldade por que passa o paciente que está
fazendo tratamento de câncer. Ele, que já está fraco em razão da
doença que enfrenta, que se encontra debilitado pela ação do câncer
em seu organismo, quando precisa sair de sua casa para receber o
tratamento de radioterapia e quimioterapia, não pode contar sequer
com transporte digno. Sabemos que os hospitais da região onde estão
esses pacientes têm condição de atendê-los, pois contam com
aparelhos bons e modernos. Além disso, há boas clínicas. O que está
faltando é boa-vontade, não é possível resolver o problema daqui de
Belo Horizonte, como vimos pelas transparências, setinha para um
lado e para outro. É necessário boa-vontade dos técnicos, que
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precisam agir em favor dessas pessoas que, mesmo já sofridas pela
vida, são obrigadas a enfrentar muita burocracia. O trabalho que V.
Exa. fez foi muito bonito. Já é a segunda reunião que realizamos. Isso
é muito importante. Temos de procurar entender as diversas regiões
de Minas Gerais, as diversas dificuldades. Nem sempre o que é bom
para o Triângulo Mineiro é bom para o Jequitinhonha ou o que é bom
para o Norte é bom para o Sul de Minas. O pessoal tem de sair do
gabinete, da burocracia e enfrentar a realidade. A Comissão hoje
marcou um ponto importante enfrentando essa realidade. Parabéns.
Contem comigo nessas ações para ajudar aqueles pacientes que
infelizmente precisam do SUS para sobreviver, não é para fazer
tratamento, não. Muito obrigado.

O Deputado Ruy Muniz - Muito obrigado pelas considerações. V.
Exa. tem razão. Desde 1988, saúde neste país virou direito. Todo o
mundo tem direito a uma assistência à saúde de qualidade e próxima
da sua casa. Esse é o nosso propósito. Queremos fazer o melhor e
mais justiça para todos os mineiros. Que todos tenhamos boa
assistência no tratamento do câncer, seja por radioterapia, seja por
quimioterapia. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.
O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, público presente, imprensa e nossos telespectadores da
TV Assembléia, os indicadores econômicos do Brasil divulgados
recentemente mais uma vez vêm confirmar a opinião do Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva de que o Brasil é hoje o país que está em
melhores condições para enfrentamento da crise internacional.

Verificando especialmente o resultado do PIB do último trimestre,
percebemos uma notícia muito boa para o Brasil. Ele indicou uma
expansão do PIB de 0,6%, passando de 6,2% para 6,8%. Diga-se de
passagem que o Brasil foi o único entre as 20 maiores economias que
teve avanço maior de julho a setembro do que nos três meses
anteriores. Ainda não consta nesta relação a Turquia, que não fez a
divulgação dos seus dados.

Sr. Presidente, é interessante verificar esse crescimento do PIB
brasileiro no último trimestre e o seu significado. Comparativamente,
os Estados Unidos da América, a maior economia mundial, passaram
de um avanço de 2,1% no segundo trimestre para 0,75% no terceiro.
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E o Japão, a segunda maior economia, nesse mesmo período, saiu de
um avanço de 0,7% para uma contração de 0,5%, sempre fazendo a
comparação com o mesmo período de 2007.

Em relação ao trimestre imediatamente anterior, a economia
japonesa já estava em recessão. Um cenário parecido já tinha
também acontecido entre abril e junho. Na ocasião, só Brasil, México
e Indonésia cresceram mais no segundo trimestre do que no período
de janeiro a março, levando em conta os 20 maiores PIBs do mundo.
Mas a Indonésia desacelerou de 6,4% no segundo trimestre para
6,1% nos três meses seguintes. E o México teve o seu menor avanço
em cinco anos, de 1,6%.

Segundo dados divulgados no jornal ”Folha de S. Paulo” do dia de
hoje, o resultado brasileiro do terceiro trimestre serviu também para
que o País tivesse o menor avanço do grupo dos países que contam
com a Rússia, a Índia e a China. A última vez que o Brasil não ficou
pelo menos isoladamente com o pior resultado entre esses países foi
em 2004, quando o País e a Rússia cresceram 7,8% no segundo
trimestre. O crescimento de 6,8% permitiu que o Brasil conseguisse
diminuir mais a diferença que o separava do crescimento dos demais
países.

O Brasil também foi um dos poucos países da América Latina que
continuou acelerando. O Chile também cresceu de 4,5% para 4,8%,
mas não é o que mais avança na região. Esses dados mostram que o
Brasil está no caminho certo. No último trimestre, o PIB cresceu de
forma significativa, em comparação a 2007. Então, Sr. Presidente,
precisamos continuar nesse caminho.

Volto a esta tribuna porque algo de muito grave continua ameaçando
o futuro do Brasil. A reunião do Comitê de Política Monetária - Copom
-, do Banco Central, que começou ontem e continua hoje, definirá a
Taxa Selic de juros, hoje fixada em 13,75%. Mais que nunca, Sr.
Presidente, essa taxa é vital para o Brasil, porque, ao ser definida, o
futuro do mercado consumidor interno também é definido. Nesse
período de crise, quem tem salvado o País é justamente a expansão
do mercado interno. Reduzir a taxa básica de juros neste momento é
questão de sobrevivência, é salvar o Brasil, para que a crise que se
abateu sobre alguns países não bata nas nossas portas. O
crescimento do nosso mercado interno pressupõe a redução da taxa
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de juros, a manutenção do nível de consumo e de produção.

A responsabilidade do Banco Central é enorme. Trata-se do futuro
do Brasil. O seu Presidente, Henrique Meirelles, precisa ter
consciência. Todos os estudiosos do mercado interno e da taxa de
juros apontam para a necessidade dessa redução, sob pena de
comprometermos o desenvolvimento do Brasil. Falando em crise
econômica e em mercado interno, a economia mineira passa a ter um
papel decisivo, porque teve recordes de crescimento nos últimos anos
devido especialmente ao minério de ferro e à indústria automobilística.
O comércio do minério, que é uma “commodity”, entrou em crise no
mercado mundial. Não podemos permitir que a redução do consumo
externo reflita na economia mineira, mas isso já está acontecendo.

A Vale do Rio Doce, 2ª maior mineradora do mundo, companhia que
teve um dos maiores lucros líquidos dos últimos anos, quer jogar a
conta para os trabalhadores, ameaçando demitir mais de 1.500
empregados, principalmente os da região de Itabira. Como bem disse
ontem o ilustre Deputado Délio Malheiros, essa atitude também tira o
emprego dos transportadores de minério do Norte de Minas. Não
podemos, pois, admitir isso. Quando o mercado de “commodity” do
minério estava atravessando um “boom”, não houve repercussão tão
acentuada aqui, em Minas Gerais. Agora, no primeiro indício de crise,
a empresa quer jogar a conta para cima dos empregados? Neste
momento, precisamos de uma atitude mais firme do Governador Aécio
Neves.

É agora que precisamos da força do Estado de Minas Gerais.
Queremos saber se o choque de gestão que foi aplicado em Minas
Gerais terá o mesmo vigor e força para enfrentar essa mineradora, a
Companhia Vale, para que ela não demita seus trabalhadores. É
nesta hora, também, Sr. Presidente, que queremos saber se a força
do Governador de Minas irá conter a vontade, por exemplo, da Fiat
Automóveis, que vem soltando notinhas nos jornais de que o mercado
entrou em contração e que, possivelmente, vai fazer demissões. Essa
empresa bateu recordes de venda de automóveis nos últimos anos e,
agora, com o primeiro sinal de crise, que ainda não chegou no Brasil,
não pode querer demitir seus funcionários e trabalhadores.

O governo do Estado precisa estar atento a esse grave momento
que ameaça a economia mineira. É preciso dizer isso com muito vigor,
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porque não podemos permitir que isso implique demissões de
trabalhadores nem da Vale nem da Fiat. Mas, para isso, o governo do
Estado precisa sinalizar como enfrentar essa crise econômica, porque
os planos e os planejamentos em Minas Gerais, o PPAG e o PMDI
foram feitos, e a sua concepção, toda ela, criada sob a lógica de que o
Estado estava em crescimento, porque realmente estávamos
vendendo muito minério de ferro e muito automóvel.

Com a mudança dessa realidade no mercado externo, qual vai ser o
enfrentamento para os próximos anos? O PPAG, que acabamos de
discutir na semana passada, as emendas populares, podemos
perceber há um forte indicador de que o interior de Minas e as cidades
de Minas, do Triângulo, do Sul e do Norte estão precisando de infra-
estrutura. Este Estado precisa de rodovias, de casas populares, de
hidrelétricas e de instalação de novas indústrias. E é justamente neste
momento em que o mercado externo está fechando as portas para
Minas Gerais que precisamos adequar a nossa economia para que os
investimentos sejam voltados prioritariamente para o mercado interno
de Minas Gerais.

As emendas apresentadas ao PPAG, grande parte delas com
previsão de investimento em logística e melhora da malha viária para
escoamento de produção em vários locais do Estado, bem como a
regionalização do desenvolvimento, precisam de uma readequação do
planejamento do Estado de Minas Gerais. Minas não vai conviver
mais com aquela situação de bonança do mercado externo, em que
havia uma grande demanda, um grande consumo do minério de ferro
produzido nas montanhas de Minas Gerais, especialmente pela China.
Bastava a China dar um espirro que a Vale vendia milhões e milhões
de toneladas de minério de ferro para ela. Mas agora essa realidade
está um pouco diferente, por isso precisamos substituir essa
exportação pela valorização do mercado interno.

O dever de casa do governo federal tem sido cumprido. O
Presidente Lula tem mantido os investimentos e utilizado os bancos
públicos para manter o aquecimento da economia, bem como tem-se
manifestado favoravelmente à redução da taxa de juros. Portanto,
aqui em Minas Gerais precisamos e esperamos que o governo do
Estado também sinalize para a importância de valorizarmos o
mercado interno mineiro, com investimentos especiais de infra-
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estrutura para o interior de Minas Gerais.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Deputado Carlin Moura,
estou escutando atentamente o seu pronunciamento, e V. Exa. tem
razão, exceto em um ponto: Minas Gerais talvez tenha sido o Estado
que mais se adequou, mesmo sem prever a crise que veio da América
do Norte e se espalhou pelo mundo. Somos o Estado com o maior
programa rodoviário do País e, em 2009, vamos emplacar 226
Municípios que estão com suas vias asfaltadas. Por outro lado, temos
a maior rede rodoviária federal deteriorada. Então está havendo um
desencontro. V. Exa. fala que Minas tem de se adequar, e ela está se
adequando; que Minas tem de investir, e o Orçamento deste ano
prevê R$11.000.000.000,00 de investimentos em Minas Gerais.

As coisas devem ser muito bem faladas. Não sei se o Presidente
Lula estava preparado para isso, mas o País está enfrentando. De
todos os Estados, Minas Gerais será, com certeza, o que terá os
maiores investimentos internos - nosso Orçamento está prevendo isso
-, a maior malha rodoviária estadual em excelente condições e
programas específicos que estão acontecendo nas regiões menos
favorecidas. Temos de procurar fazer justiça a um Governador que
tem demonstrado que é competente, que tem feito um governo
competente, e não vamos sentir tanto a crise exatamente porque ele
se preparou de uma forma adequada e o Estado terá grandes
investimentos no ano que vem. Obrigado.

O Deputado Carlin Moura - Ilustre Deputado Carlos Pimenta, se
esses investimentos não forem mais bem direcionados e aumentados,
Minas não conseguirá enfrentar essa crise, haja vista as demissões
feitas pela Companhia Vale do Rio Doce e as ameaças que a Fiat tem
feito. Minas precisa se posicionar melhor e com mais firmeza. O
governo federal tem feito a sua parte, mas precisa de todos, sob pena
de Minas entrar em uma verdadeira recessão. Essa é a nossa
preocupação, e esperamos que, no próximo PPAG, contemplemos
ainda mais investimentos em infra-estrutura para Minas Gerais. Esse
é o sentimento das emendas populares apresentadas no PPAG.
Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Com a palavra, o

Deputado Weliton Prado.
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O Deputado Weliton Prado - Boa-tarde a todos. Venho tratar de

assunto de alta relevância e, pela sua urgência, solicito apoio dos
nobres colegas. Tenho em mãos várias matérias publicadas nos
jornais, inclusive no jornal “Estado de Minas” de hoje, relativas às
taxas do IPVA, que ainda estão indefinidas. A Secretaria de Fazenda
pretende publicar no “Minas Gerais” a tabela do IPVA até sexta-feira.
O jornal “Hoje em Dia” alerta para a possibilidade do reajuste nas
taxas de licenciamento de 13%, e de 6,5% para o IPVA. Essa
discussão é urgente, e já apresentei requerimento nesta Casa, hoje.
Há uma grande contradição, pois não há motivo, nos pontos de vista
jurídico, legal e político, para aumento do IPVA. Se houver aumento,
entraremos na Justiça, por meio do Ministério Público. O aumento do
IPVA é feito de acordo com a valorização do veículo. Se ele vale
R$10.000,00, o IPVA é 4%. Aliás, o IPVA em Minas Gerais é um dos
mais altos do Brasil. Mesmo assim, ainda sinalizam com a
possibilidade de aumento. Se o veículo vale, por exemplo,
R$10.000,00, o proprietário teria de pagar R$400,00, conforme a
tabela. Porém vão publicar outra tabela, com base na valorização dos
veículos. No entanto todos sabem que o preço dos veículos novos e
usados caiu muito. Um Vectra novo valia R$58.000,00 e hoje vale
R$49.000,00; o preço de veículos utilitários e populares, como o Gol,
também caiu muito.

Da mesma maneira, caiu - e ainda mais - o preço do veículo usado,
que não tem subsídio para financiamento, já que o juro é maior. Na
compra de um carro novo, em função de vários planos até mesmo de
governo, a taxa de juro é muito menor, o que fez o preço do carro
usado despencar. Assim o preço do carro ou da moto usados foi lá
para baixo, porque o preço do veículo novo também diminui até pelas
condições oferecidas com as linhas de financiamento e até a ajuda do
governo federal ao setor automobilístico do Brasil.

Então não se justifica, de maneira alguma, qualquer aumento no
valor do IPVA para motos, carros ou veículos utilitários. Nesse sentido
estou apresentando um requerimento para que se solicite ao Sr.
Simão Cirineu Dias, Secretário de Fazenda, que não autorize
aumentos da tabela de valores da base de cálculo do IPVA para o
exercício de 2009. Não autorize nenhum aumento, Sr. Secretário - é o
nosso apelo. E, no requerimento, apresentamos a justificação, até
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citando o jornal “Hoje em Dia”, que recentemente, assim como os
jornais “Estado de Minas” e “O Tempo”, divulgou matéria sobre o
assunto, alertando para a possibilidade de aumento no IPVA em 2009.
Vejamos o que diz o jornal: “Taxa de licenciamento sobe até 13%, e
valor do IPVA deve ser de até 6,5%. Os proprietários dos cerca de 5
milhões de veículos emplacados em Minas Gerais vão pagar cerca de
13% a mais pela Taxa de Licenciamento de 2009. Ela passa de
R$51,86 para R$58,00”.

Esse é outro absurdo, e estamos aprovando agora requerimento da
Comissão de Assuntos Municipais de que se faça uma visita à
Fenaseg, e o Deputado Federal Erismar Prado já está tomando todas
as providências do ponto de vista legislativo, com requerimentos, e do
ponto de vista jurídico, para barrar também esse aumento no valor do
seguro obrigatório.

Voltando à matéria: “A tabela com o valor do Imposto sobre
Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - do ano que vem será
divulgada no dia 9 de dezembro”. Isso ainda não aconteceu; adiaram
para a próxima sexta-feira. “O reajuste não deverá ser superior a
6,5%”.

Como sabemos, o Brasil possui uma elevadíssima carga tributária,
que é uma das mais altas do mundo. Em Minas Gerais, a situação não
é diferente; aliás, é ainda mais grave, e explico o porquê. Basta
compararmos as cargas tributárias praticadas nos Estados. O IPVA
cobrado em Minas Gerais é mais caro que nos outros Estados. A água
da Copasa também é caríssima, tem preço de vinho; a água, no
Estado de Minas Gerais, é mais cara que nos outros Estados ou que a
água de companhias municipais. O pior é que os cidadãos pagam
pela água e pelo tratamento de esgoto, mas mais de 50% não têm
tratamento de esgoto. Aproveito para parabenizar o Deputado Carlos
Pimenta pelo projeto, que tem de ser aprovado, que impede que se
cobre essa taxa de quem não tem garantido o direito ao tratamento de
esgoto - é um projeto mais do que justo. Mas, continuando a
comparação, em Minas Gerais o ICMS sobre o álcool é de 25%, o que
não tem justificativa, já que, em São Paulo, é de 12% e, em Goiás, de
15%. Mas aqui é de 25%, um dos ICMS mais caros para o álcool no
Brasil, sendo que temos muitas usinas que produzem álcool - ou seja,
isso não se justifica. Aí, os proprietários de veículos “flex” ou a álcool
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pagam mais caro pelo álcool; aqueles que moram nas divisas do
Estado vão comprar o álcool em São Paulo ou em outros Estados,
onde ele é bem mais barato. Então isso não se justifica. É uma forma
de gerar mais emprego e renda e aumentar a arrecadação do Estado
a diminuir-se o ICMS, na bomba, para os proprietários de veículos
“flex” ou a álcool. Também pela energia elétrica residencial, o ICMS
mais caro do Brasil é o de Minas, que chega a 42%, com a cobrança
por dentro. Nenhum outro Estado cobra mais de ICMS pela energia
elétrica que Minas Gerais. O Estado que cobra o ICMS mais caro do
Brasil é Minas Gerais; com a cobrança por dentro, 42%. Por isso,
qualquer novo imposto preocupa e revolta muito a população.

As tabelas com os valores do IPVA e da base de cálculo referente a
veículos usados, comumente chamadas de Pauta de Valores dos
Veículos, são publicadas anualmente no diário oficial, para as pessoas
entenderem. Todo ano o diário oficial publica resolução da Secretaria
de Fazenda, levando-se em consideração a espécie, a marca, o
modelo, a potência, a capacidade máxima de tração e carga, o ano da
fabricação e o tipo de combustível utilizado nos veículos rodoviários.

Com base nos valores apurados de cada veículo - automóvel,
motocicleta, ônibus e utilitários - pela Secretaria de Fazenda, é
publicado também o valor que deve ser pago pelos proprietários a
título de IPVA. As alíquotas do IPVA são definidas por lei estadual de
2003, nos seguintes percentuais: 4% para automóveis e veículos de
uso misto e utilitários; 3% para caminhonetes de carga - picapes e
furgões -; 2% para automóveis, veículos de uso misto e utilitários com
autorização para transporte público - táxis e escolares - ; 2% para
motocicletas e similares; 1% para veículos de locadoras, pessoas
jurídicas; e 1% para ônibus, microônibus, caminhão, caminhão-trator.

Vejam a inversão. Em Minas é o contrário: quem precisa mais - as
pessoas mais pobres - paga muito mais; as empresas que ganham
muito mais tem muito mais desconto e, às vezes, não pagam quase
nada. É uma mudança, uma inversão.

Em 2003, no tarifaço, conseguimos, com o apoio do PMDB, impedir
a cobrança da Taxa de Incêndio e da taxa para chamar a polícia. Na
época houve um aumento do IPVA em torno de 100% para moto e
aumento também para veículos utilitários. Houve um aumento
significativo. Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, quando se concede
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desconto para uma categoria, tem que se fazer a compensação.
Então, para poderem dar 50% de desconto do IPVA às locadoras,
aumentaram o IPVA do coitadinho que tem moto. Fizeram essa
injustiça. Já concedo aparte ao Deputado Délio Malheiros. E vejam só
a injustiça: há outro projeto na Casa para favorecer as locadoras. O
percentual da locadora é 1% só. Já compram o carro mais barato e,
depois, ganham muito dinheiro na sua venda. Mas o coitado que tem
um carrinho, cuja prestação, às vezes, está demorando a pagar, tem
que pagar 4%, quatro vezes mais. O mais pobre paga quatro vezes
mais; o mais rico, que tem muito dinheiro, paga 1% só. Vejam o
tamanho da injustiça e da incoerência. Concederei aparte ao
Deputado Délio Malheiros, mas, finalizando, só para ficar claro: se um
carro tem o seu preço apurado na tabela do IPVA em R$10.000,00, o
proprietário pagará, pelo IPVA, 4% do valor, ou seja, R$400,00. Por
isso, caso a Secretaria atribua ao veículo um valor maior, valorizando
o carro, o valor do IPVA aumentará. Se a Secretaria apura um valor
menor, há desvalorização, o valor do IPVA para o ano seguinte
diminui. Então, o valor do IPVA teria que diminuir porque o valor do
carro, na realidade, baixou. O valor do carro usado baixou muito, e o
valor do IPVA para o ano que vem, até do ponto de vista jurídico, tinha
que abaixar. Aí há a questão da tabela, que tinham colocado o valor
menor. Como foi informado, a tabela do IPVA de 2009 deverá ser
publicada nos próximos dias. Esperamos que os técnicos da
Secretaria de Fazenda, bem como o titular do órgão, tomem como
base para o cálculo dos impostos os valores reais dos veículos, uma
vez que, em decorrência da atual crise econômica, boa parte dos
veículos apresentou sensível redução de preços. Caiu mesmo. O
preço dos veículos usados foi lá para baixo. Tenho aqui a tabela, e
fazemos uma comparação em relação à tabela da Fundação Instituto
de Pesquisas Econômicas - Fipe - e da Secretaria de Fazenda.

O Deputado Délio Malheiros (em aparte) - Deputado Weliton Prado,
V. Exa. tem razão em fazer esses questionamentos à Secretaria.
Ainda ontem, em conversa com o Sr. Secretário, ele me garantiu que
a tabela para 2009 levará em consideração o valor venal do
automóvel e que já aplicou um redutor nessa tabela. Espero que isso
aconteça, porque V. Exa., realmente, tem razão. Queria dizer a V.
Exa. que ontem fiz um alerta ao governo em todos os seus níveis -
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aliás, conversei com o Secretário, o Secretário Adjunto - de que, se
insistir em exigir a partir de janeiro o IPVA dos caminhões neste
Estado, enfrentará um seriíssimo problema. São 8 mil caminhões
transportadores de minério na RMBH e mais de 3 mil de carvão na
região do Vale do Jequitinhonha. Eles estão absolutamente parados.
Não têm renda para pagar a prestação e o imposto nem para comer.
Na próxima quarta, às 9 horas, já farão uma carreata que se iniciará
no Posto da Mutuca, na BR-040, em direção ao Palácio da Liberdade,
que está insistindo em cobrar o IPVA dos caminhões parados a partir
de janeiro. Disse ao Governador do Estado, ao Secretário de Fazenda
e ao Secretário Adjunto de Fazenda que isso não tem a menor
condição. Falta sensibilidade ao governo para resolver o problema dos
pequenos. Dos grandes, todos os problemas de ICMS estão sendo
resolvidos - aliás, com justiça, porque também as usinas e as
siderúrgicas estão paradas. Realmente, é hora de olhar o lado do
contribuinte. Se insistir ou persistir nessa idéia de cobrar o IPVA a
partir de janeiro dos veículos transportadores, o governo do Estado
sofrerá sérias conseqüências, um sério desgaste e cometerá uma
enorme injustiça. Estou alertando-o para isso.

O Deputado Weliton Prado - Deputado Délio Malheiros, gostaria de
parabenizá-lo. V. Exa. poderá contar conosco nessa luta. Gostaria de
dizer, mais uma vez, que em Minas não aceitaremos nem
permitiremos isso de maneira alguma. Portanto, vamos até às últimas
conseqüências e à Justiça. Além disso, vamos mobilizar-nos e mostrar
a realidade à população. Não aceitamos qualquer possibilidade de
aumento do IPVA para o ano que vem da maneira como está sendo
anunciado pela imprensa. Isso não tem justificativa, pois o valor do
IPVA é cobrado de acordo com o valor do veículo. Se este cai, o valor
do IPVA também deve cair. Duvido que isso aconteça. Contudo, não
aceitaremos nem permitiremos esse aumento e vamo-nos mobilizar.
Em relação ao seguro obrigatório, já iniciamos uma campanha para
mexer nesse vespeiro, a verdadeira caixa-preta da questão da
Fenaseg. Já foi realizada CPI com esse objetivo. Cobraremos uma
posição do Ministério Público Federal para que investigue de forma
qualificada e permanente todas as movimentações financeiras. Só
para finalizar, Sr. Presidente, o Deputado Federal Elismar Prado está
solicitando uma investigação na abertura de uma nova CPI.
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Aprofundaremos a questão do seguro obrigatório. Não permitiremos o
aumento do IPVA para o ano que vem. Isso é injusto, pois as pessoas
já estão passando por muitas dificuldades. Se quisermos gerar
emprego e renda e aquecer a economia, este não é o momento de o
governo criar mais impostos e taxas e aumentar o valor do IPVA.

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

Deputados e todos os que nos acompanham pelas galerias e pela TV
Assembléia, gostaria de abordar três assuntos, apesar de o tempo ser
escasso e talvez não ser possível.

Primeiramente, quero externar o meu repúdio à ação do fazendeiro
Manuel Francisco Alves. No último dia 7, ele contratou 12 pistoleiros,
que invadiram o assentamento Esperança Santa Rosa, no Município
de Almenara, destruíram as cercas, jogaram ao chão duas casas de
alvenaria, soltaram mais de 200 cabeças de gado nas plantações e
arrebentaram os poços da criação de peixe. Nesse assentamento, que
já obteve investimento tanto do Incra quanto do Iter, as famílias já
estão obtendo renda. Essa fazenda foi desapropriada há bastante
tempo por um decreto, compensada e paga. Todavia, de repente há
essa ação bárbara do fazendeiro Manuel Francisco Alves. Trago
então o nosso repúdio, a nossa solidariedade às 20 famílias do
assentamento Esperança Santa Rosa. Ao mesmo tempo, peço à
polícia que tome as providências em relação a isso. Os agentes da
Comissão Pastoral da Terra foram acionados e, quando chegaram ao
assentamento, foram também agredidos. Recorreram à polícia, que foi
desacatada pelos jagunços contratados pelo Sr. Manuel Francisco
Alves.

Gostaria de destacar outro assunto, Sr. Presidente, referente à
administração de Ouro Branco. Parabenizo o Prefeito Padre Rogério e
a Vice-Prefeita Valéria; nos 55 anos de emancipação política de Ouro
Branco, mais uma vez quem ganhou foi a comunidade. Nos dias 7 e 8,
foram entregues mais de 10 obras à comunidade. Parabenizo o Padre
Rogério e a Valéria pelo comportamento ético, pois entregaram essas
obras depois das eleições, não fizeram nenhuma demagogia. Foram
obras como a reforma das Praças Nossa Senhora Mãe dos Homens e
Sagrados Corações e a inauguração da Rodovia da Batata, com mais
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de 3km asfaltamento, feitos com recursos do Município, beneficiando
várias comunidades rurais. Três postos de saúde foram totalmente
reformados e equipados, e as equipes do PSF e do atendimento rural
foram reestruturadas. Uma série de ações foi realizada nesses 55
anos de emancipação de Ouro Branco. Também foi entregue a obra
de desassoreamento do lago da Praça de Eventos, aliás, com
peixamento. Foram colocadas toneladas de peixe nesse lago, e toda a
comunidade poderá pescar gratuitamente. Reforma dos Postos de
Saúde de Cumbe, Cristais, Itatiaia, João Gote e Vargem. É importante
destacar que a maior parte dessas obras foi realizada com o
Orçamento Participativo. A comunidade de Ouro Branco participa
desse Orçamento, dividida nas regionais urbanas e rurais, e as obras
prioritárias foram entregues à comunidade. O Orçamento Participativo
é o jeito novo, moderno e popular de governar. Na verdade, quando o
governante tem de fato compromisso com o povo, externa isso
colocando a mão no bolso, permitindo que o povo dê o destino aos
cofres. O resto é demagogia. O governo popular, de fato, é o que dá
oportunidade de a comunidade participar escolhendo onde e como
investir, participar, inclusive, na execução e na entrega das obras.
Então parabenizo Padre Rogério e Valéria, e, em nome dos dois, toda
a equipe do governo.

Sr. Presidente, não dá para aprofundar em nenhum dos três
assuntos, mas destaco o último, que já trouxe a esta tribuna. É o
prazo da renegociação da dívida, que foi prorrogado pelo governo
federal. O prazo para essa renegociação vence agora, na sexta-feira,
dia 12. Para quem tem dívida no Banco do Nordeste, no Banco do
Brasil, dos Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar -
Pronaf -, do Programa Nacional de Crédito Fundiário e do Programa
de Crédito Especial para Reforma Agrária - Procera -, a adesão à
renegociação da dívida vence agora, no dia 12, sexta-feira. Então, é
importante que o agricultor familiar endividado procure o banco para
assinar esse termo de adesão. Ele não tem de quitar a dívida, basta
estar com a documentação e assinar o termo de adesão. Depois, ele
vai discutir a forma como vai liquidar, se de forma total ou se vai
apenas amortizar essa dívida. Assim, ele se torna apto a adquirir
novos recursos, novo crédito para as safras de 2008 e 2009. Essas,
Sr. Presidente, são as minhas considerações, prejudicadas, de certa
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forma, pelo exíguo tempo que me restou. Muito obrigado.

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

1ª Fase
Abertura de Inscrições

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

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei nº 2.847/2008, do Deputado
Leonardo Moreira, ao Projeto de Lei nº 293/2007, do Deputado Carlos
Pimenta, por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 10 de dezembro 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 3.146 e 3.147/2008, da Comissão de Segurança
Pública, e 3.148/2008, da Comissão de Turismo. Publique-se para os
fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Turismo - aprovação, na 30ª Reunião Ordinária, em 3/12/2008, dos
Requerimentos nºs 3.065/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e
3.066 e 3.068/2008, do Deputado Doutor Viana; do Trabalho -
aprovação, na 20ª Reunião Ordinária, em 3/12/2008, dos Projetos de
Lei nºs 1.648/2007, do Deputado Fahim Sawan, 2.793/2008, do
Deputado Elmiro Nascimento, 2.796/2008 com a Emenda nº 1, do
Deputado André Quintão, 2.816/2008, da Deputada Ana Maria
Resende, 2.842/2008, do Deputado Lafayette de Andrada, 2.854/2008
com a Emenda nº 1, do Deputado Delvito Alves, 2.855/2008, do
Deputado Gil Pereira, 2.856/2008, do Deputado Antônio Genaro, e
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2.862/2008, do Deputado Braulio Braz; de Cultura - aprovação, na 29ª
Reunião Ordinária, em 3/12/2008, dos Projetos de Lei nºs 2.783/2008,
do Deputado Elmiro Nascimento, e 2.799/2008, do Deputado Ivair
Nogueira, e do Requerimento nº 3.067/2008, do Deputado Doutor
Viana; de Participação Popular - aprovação, na 28ª Reunião Ordinária,
em 4/12/2008, em turno único, das Propostas de Ação Legislativa nºs
596, 631, 656, 714, 736, 737, 745, 761, 806, 827, 829, 834, 846, 878,
903, 907, 908, 910, 917, 922, 936, 940, 942, 944, 951, 978 e
995/2008, de autoria popular, na forma de emendas apresentadas aos
Projetos de Lei nºs 2.785 e 2.786/2008; das Propostas de Ação
Legislativa nºs 632, 902, 899, 724, 758, 975 e 976/2008 na forma de
emendas apresentadas ao Projeto de Lei nº 2.785/2008; das
Propostas de Ação Legislativa nºs 731 e 746/2008 na forma de
emendas apresentadas ao Projeto de Lei nº 2.785/2008 e de
requerimentos apresentados; e da Proposta de Ação Legislativa nº
777/2008 na forma de emendas apresentadas aos Projetos de Lei nºs
2.785 e 2.786/2008 e de requerimentos apresentados; de Segurança
Pública - aprovação, na 26ª Reunião Ordinária, em 9/12/2008, dos
Requerimentos nºs 3.082 e 3.086/2008, da Comissão de Direitos
Humanos; de Transporte - aprovação, na 30ª Reunião Ordinária, em
9/12/2008, do Projeto de Lei nº 2.281/2008, do Deputado Ruy Muniz,
e dos Requerimentos nºs 3.063/2008, do Deputado Juninho Araújo, e
3.088/2008, do Deputado Weliton Prado; de Política Agropecuária -
aprovação, na 37ª Reunião Ordinária, em 9/12/2008, do Requerimento
nº 3.092/2008, do Deputado Elmiro Nascimento; e de Administração
Pública - aprovação, na 34ª Reunião Ordinária, em 9/12/2008, do
Requerimento nº 3.089/2008, do Deputado Agostinho Patrús Filho,
com a Emenda nº 1; e pelo Deputado Agostinho Patrús Filho,
informando seu afastamento do exercício do mandato de Deputado
Estadual, a partir do dia 11/12/2008, para assumir o cargo de
Secretário de Estado de Desenvolvimento Social (Ciente. Publique-
se.).

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

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do
Deputado Antônio Carlos Arantes (2), solicitando a retirada de
tramitação dos Projetos de Lei nºs 1.230/2007 e 2.900/2008
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(Arquivem-se os projetos.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos

solicitando ao Conselho Municipal de Meio Ambiente - Comam - de
Belo Horizonte cópia da ata da reunião realizada por esse Conselho
no dia 22/10/2008. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos solicitando seja
encaminhado ao Presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo
pedido de informações sobre a tramitação do processo relativo ao
assassinato do Sr. Gilberto Souza e Silva, ex-Prefeito de São
Francisco do Glória. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos solicitando seja
encaminhado ao Ministério Público do Espírito Santo, por meio do
Procurador-Geral, pedido de informações sobre a apuração do
assassinato do Sr. Gilberto Souza e Silva, ex-Prefeito de São
Francisco do Glória. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos solicitando seja
encaminhado ao Governador do Espírito Santo pedido de informações
sobre a apuração do assassinato do Sr. Gilberto Souza e Filho, do ex-
Prefeito de São Francisco do Glória. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Wander Borges solicitando sejam
pedidas ao Ministro de Estado do Meio Ambiente informações sobre a
situação ambiental da exploração mineral realizada pela Votorantim
Metais Zinco S.A. no Município de Vazante. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Wander Borges solicitando sejam
pedidas ao Secretário Municipal de Finanças de Belo Horizonte
informações sobre o Projeto de Lei nº 1.891/2008, que institui o mapa
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de valores genéricos destinado à apuração de valor venal de imóveis
para lançamento do IPTU, especialmente no que diz respeito às
alegações de majoração do referido imposto, conforme matéria
publicada no jornal “Pampulha” de 29/11/2008. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento do Deputado Agostinho Patrús Filho solicitando a
inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº 2.112/2008. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Requerimento do Deputado Sargento Rodrigues solicitando
alteração na tramitação do Projeto de Lei nº 2.921/2008, de modo que
este possa ser apreciado pela Comissão de Segurança Pública. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

Questão de Ordem
O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, queria, com uma satisfação enorme, informar a todos os
nossos companheiros que, por meio de um requerimento de minha
autoria, estará sendo realizado, na próxima sexta-feira, no Plenário
desta Casa, um debate público para avaliarmos uma meta importante
de um projeto estruturador do governo Aécio Neves, a Meta 2010, que
prevê a revitalização do Rio das Velhas. O requerimento foi aprovado
na Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, e a audiência
terá início às 9 horas e conclusão prevista para as 16 horas. É
importante salientar que essa é uma reivindicação do Projeto
Manuelzão, um parceiro importante do governo na realização dessa
meta. Sabemos que, na Meta 2010, há uma previsão de que, até
2010, poderemos nadar, pescar e navegar no Rio das Velhas. Há até
uma promessa do Governador de que, em 2010, ele nadará nesse rio,
nas proximidades de Santa Luzia. O Deputado João Leite também
comungou com essa idéia e será um parceiro nosso nessa aventura.
É necessário salientar aqui a importância desse debate, pois será uma
oportunidade para fazermos uma avaliação detalhada dessa meta,
que tem um papel fundamental no processo de revitalização do Rio
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São Francisco, apoiada por todos os colegas Deputados. Então,
nesses dois minutos que me restam, gostaria de dizer que, durante
todo o dia, teremos importantes participações. Ressalto algumas
delas: nosso Secretário do Meio Ambiente, José Carlos de Carvalho, o
Dr. Márcio, Presidente da Copasa; o Prof. Apolo Heringer, um dos
idealizadores e coordenadores do Projeto Manuelzão; o Prefeito
Fernando Pimentel; o Sr. Rogério Sepúlveda, Presidente do Comitê
da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas; e Wagner Melilo, Diretor-
Presidente do Sistema Autônomo de Água e Esgoto de Itabirito. E
ainda teremos a exposição de Myriam Mousinho, coordenadora do
Projeto Estruturador Revitalização do Rio das Velhas - Meta 2010 - e
empreendedora pública do Sistema Estadual do Meio Ambiente, com
o tema “As ações do Estado”. No segundo painel, teremos: “As ações
da Copasa para a Meta 2010”. Será feita uma exposição, levando-se
em consideração tudo o que a empresa tem executado e planejado
para a realização dessa importante meta. Teremos ainda: “Educação
ambiental para a Meta 2010”, “A construção social da Meta 2010” e,
finalizando, teremos um debate. Em seguida, haverá uma
apresentação cultural, premiando as atitudes ambientais para a Meta
2010 - comunidades e escolas -, a fim de motivar e incentivar todos a
participarem ativamente desse importante trabalho. Então,
aproveitando esta oportunidade e agradecendo a deferência do
Presidente Doutor Viana, gostaria de convidar os nossos colegas
Deputados para participarem conosco desse debate na próxima sexta-
feira, porque será um momento muito importante, uma vez que
estaremos avaliando esse importante projeto estruturador do
Governador Aécio Neves, o qual prevê a revitalização do Rio das
Velhas até 2010. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por cinco

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

Encerramento
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 a especial de logo
mais, às 20 horas, e para a extraordinária de amanhã, dia 11, às 9
horas, bem como para a especial também de amanhã, às 20 horas,
nos termos dos editais 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 anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO ESPECIAL PARA
EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 46/2008, EM 9/10/2008
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Carlos Mosconi e Gilberto Abramo, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente “ad
hoc”, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e informa
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 e o Vice-Presidente e, a seguir, determina a distribuição
das cédulas de votação devidamente rubricadas, e convida o
Deputado Gilberto Abramo para atuar como escrutinador. Feita a
votação e a contagem dos votos, o escrutinador anuncia que foram
registradas três cédulas de votação e que os Deputados Dalmo
Ribeiro Silva e Carlos Mosconi obtiveram três votos cada um, para os
cargos de Presidente e Vice-Presidente, respectivamente. Ato
contínuo, o Presidente “ad hoc” faz a proclamação dos eleitos, declara
empossado como Presidente o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, a quem
passa a Presidência dos trabalhos. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva
agradece a escolha de seu nome, declara empossado como Vice-
Presidente o Deputado Carlos Mosconi e, em seguida, designa o
Deputado Gilberto Abramo relator da matéria. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
extraordinária, com edital a ser publicado, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Délio Malheiros - Lafayette de

Andrada - Gilberto Abramo.
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ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/11/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Vanderlei Miranda, Eros Biondini
e Ademir Lucas (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 na pauta e a discutir e
votar proposições da Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
2.915, 2.960, 2.996, 2.997, 2.998, 2.999 e 3.000/2008. Submetidos a
discussão e votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 2.627 e
2.709/2008. 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,
com intuito de debater a situação calamitosa em que se encontra o
Terminal Turístico Juscelino Kubitschek. 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.
Vanderlei Miranda, Presidente - Cecília Ferramenta - Lafayette de

Andrada.
ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/11/2008
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Carlos Pimenta, Antônio Júlio e Inácio Franco,
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membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Fábio Avelar. 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 Projeto de Lei Federal nº
213/2007, que permite a fixação de preços diferenciados na venda de
bens ou prestação de serviços pagos com cartão de crédito em
relação ao preço à vista e comunica o recebimento do ofício da
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, que convida os
membros da Comissão para participarem da reunião a ser realizada
no próximo dia 25/11/2008, com a finalidade de se discutirem
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. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Senador Adelmir
Santana; Promotor Alexandre Motta Benevides, Coordenador da Área
de Finanças do Procon Estadual; Anastácio Ramos, Vice-Presidente
da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e
Serviços - Abecs -, representando Aldemir Bendine, Diretor-Presidente
da Abecs; Nair de Assis, Assessora Jurídica da Abecs; Salvador
Ohana, Vice-Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo
Horizonte - CDL -, representando Roberto Alfeu Pena Gomes,
Presidente da CDL; Edilson Cruz, Assessor da Presidência da CDL,
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 nas notas taquigráficas.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião e passa à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. A Presidência recebe
requerimento do Deputado Fábio Avelar em que solicita seja realizada
audiência pública para avaliar a estratégia de divulgação que vem
sendo utilizada por fabricante de bloqueador de ar. Verificando a
inexistência de quórum para o prosseguimento dos trabalhos, a
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Presidência agradece a presença dos convidados, dos parlamentares
e dos demais participantes, convoca os membros da Comissão para a
próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada.
ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

26/11/2008
Às 9h29min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Rosângela Reis e os Deputados Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio,
Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo, Ruy Muniz e Arlen Santiago,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Fábio Avelar. 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
informa que a reunião se destina a discutir a revisão territorial do
tratamento de radioterapia no Estado. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, em 1º turno, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.847/2008
(Deputado Doutor Rinaldo) e 2.848/2008 (Deputado Ruy Muniz). A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o Sr. Ângelo
de Souza Zulato, Procurador Jurídico do Instituto de Oncologia e
Radioterapia - IOR -, e a Sra. Sonia K. Ramalho, enfermeira do Setor
de Regulação, Controle, Avaliação e Auditoria da Secretaria de Saúde
de Teófilo Otôni, que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Ruy Muniz, 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 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 2.840/2008



901
(relator: Deputado Carlos Pimenta). Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.057 e
3.064/2008. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer
de Redação Final do Projeto de Lei nº 2.754/2008. 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 Ruy Muniz, em que
solicita sejam reiterados convites à Secretaria de Saúde, à Secretaria
de Saúde de Governador Valadares e ao Ministério Público a fim de
que enviem representantes para discutir a revisão territorial do
tratamento de radioterapia no Estado; Délio Malheiros, em que solicita
seja realizada reunião para debater a venda indiscriminada de
produtos cáusticos e o elevado índice de intoxicação provocado por
eles; Carlos Pimenta e Ruy Muniz, em que pleiteiam sejam solicitadas
ao Governador e ao Vice-Governador do Estado providências com
vistas à reforma e ampliação do Hospital Universitário Clemente Faria,
em Montes Claros; Doutor Rinaldo, em que pleiteia sejam solicitadas
ao Governador do Estado e às Secretarias de Saúde, de Fazenda e
de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior providências com vistas à
destinação de recursos orçamentários para a Faculdade de Medicina
da Universidade Federal de São João del-Rei, câmpus de Divinópolis;
Ana Maria Resende, em que solicita seja realizada reunião para
debater a situação das casas de saúde, especialmente das entidades
filantrópicas, em face da crise mundial, bem como as medidas que o
governo do Estado poderá tomar para amenizar seus efeitos.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio - Doutor Rinaldo -

Carlos Pimenta - Ruy Muniz.
ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/11/2008
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Agostinho Patrús
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Filho, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada, membros da supracitada
Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Carlin Moura e
Getúlio Neiva. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da
Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
e votar proposições da Comissão. A seguir, comunica o recebimento
da seguinte correspondência, publicada no “Diário do Legislativo” na
data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Nelson Campos,
Secretário Executivo do Fundo de Defesa dos Direitos Humanos; Max
Fernandes dos Santos, Gerente Regional de Negócios, e Laci
Siqueira, Gerente da Caixa Econômica Federal (14/11/2008); João
Evangelista Bueno, da Superintendeência Regional da Codevasf;
Juliano Fisicaro Borges, Secretário Adjunto de Desenvolvimento
Social; Fernando Antônio Brandão, Diretor Executivo do Fundo
Nacional de Assistência Social; Luiz André Muniz, Superintendente de
Administração, Finanças e Gestão de Pessoas, da ANA; Daniel Silva
Balaban, Presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação, e Antônio Carlos de Andrada, Corregedor do Tribunal de
Contas do Estado (22/11/2008). O Presidente acusa o recebimento
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores
citados a seguir: Projeto de Lei Complementar nº 45/2008 (Deputado
Sebastião Helvécio); e Projetos de Lei nºs 2.788/2008 (Deputado
Jayro Lessa) e 2.832/2008 (Deputado Lafayette de Andrada), no 1º
turno; e Projeto de Resolução nº 2.867/2008 (Deputado Zé Maia), em
turno único. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Registra-se a presença
do Deputado Sebastião Helvécio. O Deputado Jayro Lessa se retira
da reunião. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por
sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei
nºs 2.352/2008 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, da Comissão de Defesa
do Consumidor e do Contribuinte (relator: Deputado Antônio Júlio);
2.393/2008 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça, e a Emenda nº 2 (relator: Deputado Agostinho Patrús Filho). O
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parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.833/2008, no 1º turno, deixa de ser
apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator,
Deputado Zé Maia. Na fase de discussão dos pareceres sobre o
Projeto de Lei Complementar nº 36/2007, que conclui pela aprovação
da matéria no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Administração Pública (relatora: Deputada Elisa Costa); sobre o
Projeto de Lei nº 2.574/2008, que conclui pela aprovação da matéria
na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça
(relator: Deputado Sebastião Helvécio); e sobre o Projeto de Lei nº
2.772/2008, que conclui pela aprovação da matéria na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a
Emenda nº 1, e pela rejeição da Emenda nº 2, ambas da Comissão de
Administração Pública, no 1º turno (relator: Deputado Lafayette de
Andrada), o Presidente defere os pedidos de vista do Deputado Zé
Maia, da Deputada Elisa Costa e do Deputado Sebastião Helvécio,
respectivamente. Os Projetos de Lei nºs 2.432 e 2.788/2008 são
retirados da pauta, atendendo-se a requerimentos dos Deputados
Lafayette de Andrada e Sebastião Helvécio, respectivamente,
aprovados pela Comissão. O Projeto de Resolução nº 2.867/2008, o
Projeto de Lei Complementar nº 45/2008 e os Projetos de Lei nºs 327,
699 e 1.178/2007, 2.354, 2.366, 2.456, 2.474, 2.573, 2.575, 2.576,
2.577, 2.614, 2.616, 2.670 e 2.752/2008 são retirados da pauta por
haverem sido apreciados em reunião anterior, e o Projeto de Lei nº
2.832/2008, por determinação do Presidente da Comissão, por não
cumprir pressupostos regimentais. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Antônio Júlio, em
que solicita seja realizada reunião conjunta com a Comissão de
Defesa do Consumidor e do Contribuinte, para debater o Projeto de
Lei nº 2.394/2008; Jayro Lessa, em que solicita seja formulado apelo
ao Governador do Estado com vistas à realização de ações para o
enfrentamento dos efeitos da atual crise econômica mundial, para o
setor siderúrgico guseiro; e Getúlio Neiva, em que solicita seja
designado o relator do Projeto de Lei nº 637/2007 nesta reunião.
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, 2 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Antônio Júlio - Elisa

Costa- Lafayette de Andrada.
ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 1º/12/2008

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, João Leite e Antônio Carlos Arantes, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a comemorar, em audiência pública,
o Dia Internacional contra a Incineração do Lixo Hospitalar e Industrial.
A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a Sra.
Dalva Guimarães da Silva, representante da Associação de
Moradores do Bairro Camargos; e os Srs. Frei Gilvander Luiz Moreira,
pároco da Igreja Nossa Senhora do Carmo; Geraldo Carlito e Maurílio
José Coelho, moradores do Bairro Camargos; e Attila Silva, educador
ambiental, que são convidados a tomar assento à mesa. O Deputado
Durval Ângelo, na condição de autor do requerimento que deu origem
ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa a
palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados João Leite em que solicita ao Juiz da 1ª
Vara Cível de Ribeirão das Neves seja reiterado pedido de
providências para a agilização processual do procedimento judicial
instaurado nessa Comarca, que apura os graves problemas
apresentados pela comunidade do Bairro Jardim Colonial; Durval
Ângelo (7) em que solicita à Secretaria Municipal de Saúde pedido de
providências para o acompanhamento permanente da população do
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Bairro Camargos, tendo em vista à incineração de resíduos
hospitalares e industriais pela empresa Serquip; seja encaminhado ao
Procurador-Geral de Justiça pedido de providências para o
prosseguimento dos procedimentos cíveis e criminais relativos à
apuração dos danos ambientais, causados pela emissão de poluentes
provocados pela incineração de lixo hospitalar e industrial pela
empresa Serquip, sediada no Bairro Camargos, em Belo Horizonte;
seja solicitado ao Conselho Municipal de Meio Ambiente - Comam -
cópia da ata da reunião realizada por esse Conselho no dia
22/10/2008; seja encaminhada ao Comam manifestação de aplauso
pela decisão proferida no dia 22/10/2008, definindo que a empresa
Serquip, estaria em local inadequado e deverá mudar sua sede em
prazo determinado; sejam realizadas reuniões, para em audiência
pública, ouvir o Sr. Antério Mânica, Prefeito Municipal de Unaí, que
explicará as acusações sobre mortes de três auditores fiscais do
trabalho e do motorista, ocorridas em 28/1/2004, em um trevo da
Rodovia MG-188; e para obter esclarecimentos sobre a morte de
Roberta Regina Jeveri Silva, ocorrida em 30/10/2000, no Município de
Sabará; em que solicita a participação desta Comissão no evento
organizado pelo Conselho Regional de Psicologia, a realizar-se em
9/12/2008, com o objetivo de debater violência e direitos humanos.
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 dezembro de 2008.
Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/12/2008
Às 9h32min, 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
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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 2.894
e 2.899/2008 (Deputado Gilberto Abramo); 2.893, 2.895 e 2.902/2008
(Deputado Sebastião Costa); 2.892, 2.901 e 2.904/2008 (Deputado
Delvito Alves); 2.886, 2.889 e 2.903/2008 (Deputado Dalmo Ribeiro
Silva); 2.888 e 2.900/2008 (Deputado Hely Tarqüínio); 2.890/2008
(Deputado Neider Moreira); 2.891 e 2.898/2008 (Deputado Sargento
Rodrigues); 2.884/2008 (Deputado Neider Moreira, em virtude de
redistribuição). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O parecer sobre o
Projeto de Lei nº 2.884/2008, no 1º turno, deixa de ser apreciado em
virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado
Neider Moreira. Os Projetos de Lei nºs 1.230 e 2.578/2008 são
retirados da pauta, atendendo-se, respectivamente, a requerimentos
dos Deputados Hely Tarqüínio e Gilberto Abramo, aprovados pela
Comissão. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 1.621/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo). São
convertidos em diligência ao Instituto Estadual de Florestas - IEF - o
Projeto de Lei nº 2.858/2008 e à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão e ao Prefeito Muncipal de Divinópólis o
Projeto de Lei nº 2.878/2008. O parecer sobre o Projeto de Lei nº
2.866/2008, no 1º turno, deixa de ser apreciado, em virtude de
prorrogação de prazo solicitada pelo relator, Deputado Hely Tarqüínio.
Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela antijuridicidade,
inconstitucionalidade e ilegalidade, no 1º turno, do Projeto de Lei nº
2.873/2008 (relator: Deputado Neider Moreira). Passa-se à 2ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
pareceres pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos
Projetos de Lei nºs 782/2007 e 2.875/2008, este com a Emenda nº 1
(relator: Deputado Gilberto Abramo, em virtude de redistribuição);
2.888/2008 (relator: Deputado Hely Tarqüínio); 2.890/2008 (relator:
Deputado Neider Moreira); 2.891/2008 (relator: Deputado Sargento
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Rodrigues); 2.893/2008 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado
Sebastião Costa); 2.899/2008 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado
Gilberto Abramo). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.900/2008, no
1º turno, deixa de ser apreciado, em virtude de prorrogação de prazo
regimental solicitada pelo relator, Deputado Hely Tarqüínio. O Projeto
de Lei nº 2.904/2008 é retirado de pauta por falta de pressupostos
regimentais. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento que solicita seja
baixado em diligência ao autor o Projeto de Lei nº 2.903/2008.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, a ser realizada no dia 3/12/2008, às 16 horas,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves - Neider Moreira -

Inácio Franco.
ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

2/12/2008
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gustavo Valadares, Juninho Araújo e Inácio Franco, membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Dinis
Pinheiro. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Gustavo Valadares, 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 obter informações sobre o atraso
na construção do viaduto rodoviário sobre a linha férrea no perímetro
urbano no Município de Sarzedo e comunica o recebimento da
seguinte correspondência: do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-
Geral do DER-MG, justificando sua ausência nesta reunião; do
Deputado Vanderlei Jangrossi, Presidente da Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial, convidando os membros desta
Comissão para participarem da reunião de audiência pública, no dia 4
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de dezembro, quinta-feira, às 10 horas, no Auditório desta Casa, com
a finalidade de debater a Resolução nº 52/2008; e de correspondência
publicada no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre
parênteses, da Sra. Sandra Marques Brito, do Departamento Jurídico
da Splice Indústria (29/11/2008). A Presidência interrompe a 1ª Parte
da reunião para ouvir os Srs. Marcelo Pinheiro do Amaral, Prefeito
Municipal de Sarzedo, Anderson Ferreira Alves, Prefeito Municipal de
Mário Campos, Marcos Viana Faria, Gerente Comercial da
Construtora Ápia, representando José Guido, Presidente da
Construtora Ápia e Walter Campos Júnior, Especialista Patrimonial,
representando Sérgio Carrato, Gerente de Patrimônio da MRS
Logística S.A., que são convidados a tomar assento à mesa. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Dinis Pinheiro, autor do
requerimento que deu origem ao debate, para suas considerações
iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados, para que façam
suas exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão,
conforme consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os
trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a
discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do
Projeto de Lei nº 2.996/2008. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Gustavo Valadares, Presidente - Juninho Araújo - Dimas Fabiano.

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 2/12/2008
Às 16 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, 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 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
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Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência informa
que faz retirar da pauta desta reunião o Projeto de Lei nº 2.578/2008,
por falta de 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 3.077/2008. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. O Presidente recebe
requerimento do Deputado Carlin Moura em que solicita seja realizada
audiência pública desta Comissão e da Comissão de Participação
Popular, destinada a discutir os critérios de promoção por
escolaridade adicional do servidor das carreiras dos grupos de
atividades do Poder Executivo. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Ademir Lucas, Presidente - Chico Uejo - Ivair Nogueira - Inácio

Franco - André Quintão.
ATA DA 38ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/12/2008

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. Está presente,
também, o Deputado Dinis Pinheiro. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Wander
Borges, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir a situação do
Morro do Brumado e buscar soluções viáveis para sua recuperação. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir a Sra. Zani
Cajueiro Tobias de Souza, Procuradora do Ministério Público Federal
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no Estado, e os Srs. José Fernando Coura, Presidente do Sindicato
das Indústrias Extrativas de Minas Gerais - Sindiextra -, Eberhard
Hans Aichinger, Presidente do Conselho Deliberativo do Instituto
Estrada Real, e Rodrigo Gontijo, Diretor do Grupo AVG, que são
convidados a tomar assento à mesa. O Sr. Célio Murilo de Carvalho
Valle, Diretor de Biodiversidade - DBIO - do Instituto Estadual de
Florestas - IEF -, também convidado, justificou a sua ausência por
estar participando de reunião no Município de Diamantina. A
Presidência concede a palavra ao Deputado Fábio Avelar, 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 1ª Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. O Presidente informa
que está retirando de pauta o Projeto de Lei nº 2.880/2008, por ter
sido apreciado em reunião anterior. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece aos convidados e demais participantes pela
colaboração e importantes 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, 10 de dezembro de 2008.
Fábio Avelar, Presidente - Wander Borges - Almir Paraca - Inácio

Franco.
ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/12/2008

Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Carlin Moura e Gustavo Valadares, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Valadares,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria
constante da pauta e a tratar de assuntos de interesse da Comissão.
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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 aprovadas, em turno único,
cada uma por sua vez, as Propostas de Ação Legislativas nºs
822/2008 (relator: Deputado André Quintão) e 860/2008 (relator:
Deputado Gustavo Valadares) na forma de emendas apresentadas ao
Projeto de Lei nº 2.785/2008, e a Proposta de Ação Legislativa nº
801/2008 (relator: Deputado Gustavo Valadares, em virtude de
redistribuição) na forma de emenda apresentada aos Projetos de Lei
nºs 2.785 e 2.786/2008. Registra-se a presença do Deputado Eros
Biondini. 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 dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Fábio Avelar.
ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/12/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Miranda, Braulio Braz, Eros Biondini e Dalmo Ribeiro Silva
(substituindo este ao Deputado Célio Moreira, por indicação da
Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Lafayette de Andrada. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Miranda,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Eros Biondini, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 2.789/2008 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado
Vanderlei Miranda). 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. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 3.065, 3.066 e
3.068/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetido a votação, é aprovado requerimento da Deputada Cecília
Ferramenta em que solicita seja formulada manifestação de aplauso
ao Sr. Amauri Kru's, Presidente da Associação dos Expositores da
Feirante Artistas e Artesãos do Vale do Aço, pelos 10 anos de
instalação da Feira de Arte. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2008.
Vanderlei Miranda, Presidente - Braulio Braz - Eros Biondini.
ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 3/12/2008
Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada e Gilberto
Abramo, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento da
Deputada Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.184, 2.631, 2.686,
2.712, 2.721, 2.759, 2.769, 2.774, 2.778 e 2.779/2008 (Deputado
Gilberto Abramo); 2.782, 2.792, 2.798, 2.802, 2.804, 2.805, 2.806,
2.813, 2.815, 2.818 e 2.828/2008 (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 2.184, 2.631,
2.686, 2.712, 2.721, 2.759, 2.769, 2.774, 2.778 e 2.779/2008 (relator:
Deputado Gilberto Abramo) e 2.782, 2.792, 2.798, 2.802, 2.804, 2.805,
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2.806, 2.813, 2.815, 2.818 e 2.828/2008 (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, 10 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão - Inácio Franco.

ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/12/2008
Às 14h45min, comparece na Sala das Comissões o Deputado

Weliton Prado, membro da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Dinis Pinheiro. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Weliton Prado, declara aberta a reunião e, nos
termos regimentais, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a
por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião se
destina a discutir a ocorrência de constantes inundações no Bairro
Jardim das Oliveiras e região, no Município de Ibirité, e interrompe a
1ª Parte da reunião para ouvir a Sra. Cleide Izabel Pedrosa de Melo,
Diretora-Geral do Igam, representando o Sr. José Carlos Carvalho,
Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável; os Srs. Carlos Eduardo Ferreira Pinto, Promotor de
Justiça, representando o Procurador-Geral de Justiça, Jarbas Soares
Júnior; Rodrigo José Viana Lima e Ronaldo Matias, respectivamente,
Engenheiro Operacional e Superintendente de Tratamento de
Efluentes da Copasa-MG, em Ibirité; Gastão Vilela, Vice-Presidente da
Feam; Fábio Santos Dutra e Eduardo Moisés Santana dos Santos,
respectivamente, Gerente de Segurança, Meio Ambiente e Saúde e
Advogado da Refinaria Gabriel Passos; André Gustavo Dinis Matos e
César Prado, respectivamente, Secretários de Meio Ambiente e de
Obras da Prefeitura Municipal de Ibirité; Hervê Melo e Ângela Maria
Gonçalves, respectivamente, Superintendente Municipal de Educação
e Procuradora do Município de Ibirité, os quais são convidados a
tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado
Dinis Pinheiro, autor do requerimento que deu origem ao debate, para
suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos
convidados, para que façam suas exposições. Abertos os debates,
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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, 4 de dezembro de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Ademir Lucas - Almir Paraca - Sebastião

Costa.
ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/12/2008

Às 16h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Delvito Alves, Neider Moreira, Sargento
Rodrigues e Inácio Franco (substituindo o Deputado Hely Tarqüínio,
por indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Delvito Alves, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e 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. Nos termos do art. 136, § 3º, do Regimento
Interno, o Presidente, como relator do Projeto de Lei nº 2.578/2008,
determina a distribuição de avulso do parecer que conclui pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade na forma do Substitutivo
nº 1. O Projeto de Lei nº 2.902/2008 é retirado de pauta por falta de
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, 9 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Delvito Alves.
ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
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DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/12/2008

Às 9h39min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues e Adalclever Lopes, membros da supracitada
Comissão. Está presente, também, o Deputado Ivair Nogueira.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sargento
Rodrigues, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da reunião
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 alteração no instituto da deserção feita por meio da
inclusão do art. 240-A na Lei nº 5.301, de 1969, que atribui ao
desertor o cometimento de ato atentatório à honra pessoal e ao
decoro da classe, bem como as implicações processuais dessa
modificação. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para
ouvir a Sra. Ana Paula Araújo Ribeiro Diniz e o Sr. Eduardo de Matos
Paixão, Procuradores, representantes de José Bonifácio Borges de
Andrada, Advogado-Geral do Estado; Subten. Luiz Gonzaga Ribeiro,
Presidente da Associação dos Praças da PM e Bombeiros; Dâmocles
Freire Júnior, Diretor de Recursos Humanos, representando os Srs:
Cel. PM Hélio dos Santos Júnior, Comandante-Geral da PMMG; Cel.
Hudson Ferreira Bento, Comandante da 8ª Região de Governador
Valadares, e Cel. Robson Nogueira, Comandante da 9ª Região de
Uberlândia, que são convidados a tomar assento à mesa. O
Presidente, na qualidade de autor do requerimento que deu origem ao
debate, tece 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. Registra-se
a presença do Deputado Antônio Carlos Arantes (substituindo o
Deputado Délio Malheiros, por indicação da Liderança do BPS).
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 audiência
pública para debater a falta de unidades e de profissionais do corpo
de bombeiros em várias cidades do Estado; Sargento Rodrigues em
que solicita seja realizada visita desta Comissão ao Comandante-
Geral da PMMG para discutir a uniformização de procedimentos
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adotados pela corporação para análise dos casos de deserção
envolvendo diversos integrantes da PMMG; seja realizada reunião
para, em audiência pública, discutir e apresentar sugestões para
aprimorar o Projeto de Lei nº 2.921/2008, que cria o Fundo de Apoio
Habitacional aos Militares do Estado; seja encaminhado ofício ao
Comandante-Geral da PMMG solicitando-lhe providências para
uniformizar os procedimentos adotados pela corporação na análise
dos casos de deserção envolvendo diversos integrantes da PMMG, de
modo a observar o princípio da isonomia, especialmente os casos da
9ª Região Militar de Uberlândia; seja encaminhado voto de
congratulações ao Ten. PM Luis Henrique Silva Rosário, pelos
relevantes serviços prestados à Polícia Militar e à sociedade.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares e demais convidados, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Delvito Alves - Adalclever Lopes.

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/12/2008
Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Agostinho Patrús Filho, Gilberto
Abramo (substituindo este ao Deputado Antônio Júlio por indicação da
Liderança do PMDB), Lafayette de Andrada e Antônio Carlos Arantes,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Ademir Lucas e Dalmo Ribeiro Silva. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e
solicita aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e
comunica que foi prorrogado até o dia 11/12/2008 o prazo para o
recebimento de emendas ao Projeto de Lei nº 2.786/2008 e que está
aberto até o dia 15/12/2008 o prazo para o recebimento de emendas
ao Projeto de Lei nº 2.897/2008. O Presidente acusa o recebimento
das seguintes proposições, para as quais designou os relatores
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citados a seguir: Projetos de Lei nºs 2.556/2008 (Deputado Agostinho
Patrús Filho); 2.794/2008 (Deputado Antônio Júlio); 114/2007 e
2.827/2008 (Deputado Lafayette de Andrada). 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 2.432/2008 na forma do Substitutivo nº 1
(relator: Deputado Zé Maia). Registra-se a presença do Deputado
Antônio Júlio. O Deputado Agostinho Patrús Filho se retira da reunião.
Após discussão e votação são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs
2.788/2008 na forma do Substitutivo nº 2, e pela rejeição do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Jayro Lessa); 2.547/2008 na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, da
Comissão de Administração Pública, e com as Emendas nºs 2 a 4
(relator: Deputado Zé Maia). Na fase de discussão do parecer do
relator (Deputado Antônio Carlos Arantes, em virtude de
redistribuição), que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.092/2007 na forma do Substitutivo nº 2, e pela rejeição do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, é
apresentada a Proposta de Emenda nº 1, pelo Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. Submetido a votação é o parecer aprovado. Submetida
a votação é rejeitada a proposta de emenda. Os Projetos de Lei nºs
2.393, 2.574, 2.752, 2.578, 2.772, 2.833 e 2.877/2008 são retirados da
pauta por determinação do Presidente da Comissão por não
cumprirem pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio - Lafayette de Andrada -

Agostinho Patrús Filho - Jayro Lessa.
ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/12/2008
Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Weliton Prado, Ademir Lucas e Almir Paraca (substituindo este ao
Deputado Padre João, por indicação da Liderança do PT), membros
da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado
Sebastião Costa. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Weliton Prado, 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 debater as condições de
funcionamento das unidades de atendimento da Fundação
Educacional Caio Martins - Fucam -, com vistas à implantação de
melhorias em sua estrutura e à atualização da metodologia adotada
pela instituição; e comunica o recebimento de ofício da Sra. Vanessa
Guimarães, Secretária de Educação, informando que, em razão de a
referida Fundação não fazer mais parte da estrutura orgânica da
Secretaria de que é titular, não compareceria a esta reunião. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Cloves Benevides, Subsecretário Antidrogas da Secretaria de
Esportes e da Juventude, representando o Sr. Gustavo Corrêa, titular
dessa Pasta; Josué Nunes de Carvalho, Secretário de Governo de
Esmeraldas; Amauri Wagner Rodrigues Pereira, Presidente da
Associação dos Ex-Alunos da Fucam; João Marcos da Silva, Auxiliar
de Serviços de Educação Básica da Escola Estadual Visconde de
Caeté; Ely Avelino, Presidente do Sindicato dos Técnicos Agrícolas do
Estado de Minas Gerais - Sintamig -; a Sra. Nelma França Ramos, do
Corpo de Voluntariados da Fundação Educacional Caio Martins -
Fucam -; o Cel. Laurentino de Filocre; o Sr. Gegê Angelino,
Coordenador do Conselho Tutelar de Belo Horizonte, e o Pe. Salvador
Raimundo Fernandes, Prefeito Municipal eleito de Buritizeiro, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Almir Paraca, autor do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
aos convidados para que façam suas exposições. Abertos os debates,
segue-se ampla discussão, conforme consta 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



919
a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Ademir Lucas -

Padre João.
ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/12/2008

Às 9h13min, comparecem na Sala das Comissões o Deputado
Durval Ângelo, membro da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, que dá por
aprovada e que é subscrita pelo membro da Comissão presente. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão. O Presidente registra a presença dos Srs.
Willian dos Santos, advogado, José Roberto da Silva, e da Sra.
Rosângela Maria Severi Silva, convida-os para compor a mesa dos
trabalhos e, em seguida, concede a palavra a cada um deles, que
discorrem sobre a morte de Roberta Regina Severi Silva, ocorrida no
dia 30/10/2000, em Sabará, conforme consta nas notas taquigráficas.
A Presidência tece considerações sobre o assunto em tela e
apresenta requerimentos que serão apreciados na próxima reunião,
tendo em vista a inexistência de quórum para apreciação da matéria.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2008.
Durval Ângelo, Presidente.

ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/12/2008
Às 10 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Durval Ângelo, João Leite e Antônio Júlio (substituindo este ao
Deputado Luiz Tadeu Leite, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Leite,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
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aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. O
Presidente informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião, registra as presenças e convida para assento à mesa dos
trabalhos os Srs. Antério Mânica, Prefeito Municipal de Unaí; Carlos
Alberto Menezes Callazans, ex-Delegado Regional do Trabalho de
Minas Gerais; Dazio Vilela Chaves, engenheiro agrônomo; José
Lindomar Coelho, advogado; José Augusto de Paula Freitas, Vice-
Presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho;
Frei Gilvander Luiz Moreira, Assessor da Comissão Pastoral da Terra;
Padre Antônio Claret, Coordenador do Movimento dos Atingidos por
Barragens - MAB -; e as Sras. Maria do Socorro Brandão, Presidente
em exercício da Associação dos Auditores Fiscais do Trabalho - Aafit -
; Helba Soares Silva. O Presidente, na condição de autor do
requerimento que deu origem ao debate, tece as considerações
iniciais e concede a palavra aos convidados, cada um por sua vez,
que discorrem sobre o assassinato de três Auditores Fiscais do
Trabalho, ocorrido em Unaí, no dia 28/1/2004, conforme consta nas
notas taquigráficas. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos do Deputado Durval Ângelo (5), em que solicita seja
encaminhada ao Prefeito Municipal de Unaí cópia das notas
taquigráficas e da gravação efetuada pela TV Assembléia desta
reunião, para tomada de providências no que se refere aos fatos que
envolvem a autoridade mencionada; seja encaminhada, para
conhecimento do Presidente desta Casa e dos membros do Conselho
da Medalha de Mérito Legislativo, cópia das notas taquigráficas desta
reunião; seja encaminhada ao Presidente do Tribunal Regional
Federal, aos Desembargadores Federais da Segunda Seção, em que
tramita a Ação Penal nº 2005.01.00.053541-8/MG, e ao Procurador da
República com atuação nessa seção cópia das gravações e
entrevistas concedidas pelo Prefeito Municipal de Unaí, após a
realização da 3ª Reunião Extraordinária da Comissão de Saúde, em
13/3/2008; seja encaminhada ao Juiz da 9ª Vara Federal - Seção
Judiciária de Minas Gerais cópia das notas taquigráficas desta
reunião, para conhecimento e, caso julgue conveniente, anexação aos
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autos do Processo nº 2004.38.00.036647-4; sejam solicitadas à Juíza
Lívia Lúcia Oliveira Borba, da Comarca de Sabinópolis, providências
para requisitar visita à cadeia pública local pela Comissão de Direitos
Humanos da Câmara Municipal desse Município, uma vez que o
acesso a esse estabelecimento prisional está condicionado ao
cumprimento de várias exigências; Durval Ângelo, João Leite e
Antônio Júlio, em que solicitam ao Presidente desta Casa sejam
reunidos os membros do Conselho da Medalha de Mérito Legislativo
para deliberarem sobre a cassação da honraria concedida ao Prefeito
de Unaí, acusado de ser o mandante do assassinato de funcionários
do Ministério do Trabalho e Emprego. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite.

ATA DA 34ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/12/2008
Às 16h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ademir Lucas, André Quintão, Chico Uejo, Inácio Franco e Ivair
Nogueira, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Fábio Avelar. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Ademir Lucas, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ivair Nogueira,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e acusa o recebimento da seguinte proposição,
para a qual designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº
2.578/2008, no 1º turno (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.
Registra-se, nesse momento, a presença do Deputado Elmiro
Nascimento, que assume a Presidência e informa que faz retirar de
pauta da reunião o Projeto de Lei Complementar nº 46/2008 e os
Projetos de Lei nºs 2.164, 2.547, 2.922, 2.923, 2.924 e 2.925/2008. Na
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fase de discussão do parecer do relator, Deputado Chico Uejo, o qual
conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.578/2008 na forma do
Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Constituição e
Justiça, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista do
Deputado André Quintão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento nº 3.089/2008 com a Emenda nº 1,
apresentada pelos Deputados André Quintão, Elmiro Nascimento,
Ademir Lucas, Ivair Nogueira, Inácio Franco, Chico Uejo e Fábio
Avelar. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião extraordinária, a ser realizada na mesma data, às
20h15min, para apreciar os pareceres sobre o Projeto de Lei
Complementar nº 46/2008 e os Projetos de Lei nºs 2.164, 2.547,
2.922, 2.923, 2.924 e 2.925/2008, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 9 de dezembro de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas - Inácio Franco -

Chico Uejo - Domingos Sávio.
ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

DIREITOS HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/12/2008

Às 17 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo e João Leite, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Durval Ângelo,
declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
dá-a por aprovada, sendo ela subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a discutir e
votar proposições da Comissão. O Presidente registra a presença dos
Srs. João Batista de Oliveira, Subsecretário de Direitos Humanos da
Sedese -; João Batista Moreira Pinto, Diretor do Instituto de Direitos
Humanos; e das Sras. Márcia Maria de Paiva Borges Martini,
Superintendente de Promoção dos Direitos Humanos e Inclusão
Social da Subsecretaria de Estado de Direitos Humanos - Sedese -;
Raquel Brandão Toussaint, Diretora do Observatório de Direitos
Humanos da Sedese; convidando-os a tomar assento à mesa dos
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trabalhos. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir
os convidados, que apresentam o “Relatório do Observatório de
Direitos Humanos no Estado de Minas Gerais”. O Deputado Durval
Ângelo, na condição de autor do requerimento que deu origem ao
debate, tece suas considerações iniciais. Abertos os debates, segue-
se ampla discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. A
Presidência apresenta requerimentos, a serem apreciados na próxima
reunião, tendo em vista a inexistência de quórum para apreciação da
matéria. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Ademir Lucas.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 2.786/2008

EMENDA DE DESPESA: 1
Autoria: Fahim Sawan
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios

Escolares - Ensino Fundamental - Ampliação e Reforma das Escolas
Estaduais:

- E.E Minas Gerais, Município de Uberaba
- E.E Pualo Jose Derenusson , Minicípio de Uberaba
- E.E Professora Corina de Oliveira, Município de Uberaba
- E.E Prof. Hildebrando Pontes.Minicípio de Uberaba
- E.E Rotary, Município de Uberaba
- E.E São Benedito, Município de Uberaba
- E.E Alysson Toberto Bruno, Município de Planura
- E.E Herculégio Antonio Borges, Município de Conceição das

Alagoas
- E.E Professor Bandeira, Município de Frutal
- E.E Prof. Leão Coelho de Almeida. Município de Pedrinópolis
- E.E Sinhana Borges, Município de Sacramento (despesas de

capital)
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Valor: R$ 3.500.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 2

Autoria: Fahim Sawan
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde -

Construção Sede Consórcio Intermunicipal (despesas de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 3

Autoria: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Habitação
Objeto do Gasto: Programa Lares Habitação Popular - Ampliar a

Oferta de Financiamento de Moradias para Famílias de Baixa Renda,
Aumentando a Previsão de 244 para 488 Unidades Habitacionais a
Serem Financiadas na Região do Rio Doce, de Forma a Reduzir o
Déficit Habitacional. (despesas de capital)

Valor: R$ 6.459.863,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 4
Autoria: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Engenharia e Arquitetura Públicas - Antecipar a

Meta Física e Financeira de 2010 para 2009. a Ação 1139 -
Engenhartia e Arquitetura Públicas, Tem Como Finalidade Articular a
Prestação de Assessoramento Técnico, Por Meio de Parceria do
Estado, Com os Municípios, o Crea-Mg e Universidades. Envolve
Principalmente Uma Atividade de Articulação a Ser Desempenhada
Pelo Estado, Mas Com Grande Potencial de Obtenção de Bons
Resultados Finalísticos, Principalmente para os Pequenos Municípios,
Totalmente Carentes de Assessoramento Técnico. (despesas
correntes)

Valor: R$ 580.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA DE DESPESA: 5

Autoria: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Terras do Estado de

Minas Gerais
Objeto do Gasto: Regularização Fundiária - Incluir o Rio Doce no

Processo de Regularização Fundiária Com Emissão de Títulos de
Propriedades a Posseiros Rurais, Tendo Como Meta Física a Emissão
de 2.000 Títulos. (despesas correntes)

Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 6
Autores: Elisa Costa, Jayro Lessa, Walter Tosta, Carlin Moura, José

Henrique, Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Turismo
Objeto do Gasto: Estruturação de Destinos Turísticos - Desenvolver,

Consolidar e Promover o Potencial Turístico do Pico do Ibituruna e do
Distrito Santo Antônio do Porto, em Governador Valadares. (despesas
correntes)

Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 7
Autoria: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Investimentos Especiais em Municípios

Estratégicos - Promover o Desenvolvimento Urbano em Governador
Valadares, Cidade-Pólo e Estratégica para o Desenvolvimento
Regional do Rio Doce. (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 8
Autores: Elisa Costa, Jayro Lessa, Walter Tosta, Carlin Moura, José

Henrique, Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Assessoramento Tecnico aos Planejamentos



926
Urbano e Regional - Apoio a Estruturação de Consórcio Intermunicipal
Entre os Municípios Polarizados Por Governador Valadares, Tendo
Como Objetivo a Destinação Final de Resíduos Sólidos Urbanos.
(despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 9
Autores: Elisa Costa, Jayro Lessa, Walter Tosta, Carlin Moura, José

Henrique, Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Estruturacao Fisica do Centro da Juventude -

Adequar o Espaço Físico da Antiga Fábria de Açúcar de Governador
Valadares, Conheciada Como Açucareira, Atualmente Tombado
Como Patrimônio Cultural do Município, para Implantação do Centro
da Juventude de Governador Valadares, Transformando-O em
Complexo Educacional e Cultural. (despesas de capital)

Valor: R$ 2.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 10
Autores: Elisa Costa, Jayro Lessa, Walter Tosta, Carlin Moura, José

Henrique, Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento Estadual de

Telecomunicações de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Planejamento e Execução do Sistema de Telefonia

Rural - Implantar 14 Postos de Telefonia Rural nos Distritos de
Governador Valadares. (despesas correntes)

Valor: R$ 4.200,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 11
Autores: Elisa Costa, Jayro Lessa, Walter Tosta, Carlin Moura, José

Henrique, Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Concepção do Centro da Juventude - Viabilizar a

Implantação de Um Centro da Juventude em Governador Valadares,
Com a Mesma Concepção Pedagógica e de Gestão a Ser
Desenvolvida para o Centro da Juventude Proposto para Belo
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Horizonte, Criando Oportunidades de Formação Integral do Jovem,
Propiciando Sua Inserção Econômica e Cultural Através da Oferta de
Uma Formação Ampla. (despesas correntes)

Valor: R$ 250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 12
Autores: Elisa Costa, Jayro Lessa, Walter Tosta, Carlin Moura, José

Henrique, Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Objeto do Gasto: - Apoio a Implantação de Extensão Universitária

Pública em Governador Valadares (despesas de capital)
Valor: R$ 2.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 13
Autores: Elisa Costa, Jayro Lessa, Walter Tosta, Carlin Moura, José

Henrique, Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Implantacao de Sistemas de Disposicao Final

Adequada - Sedru - Apoio a Implantação de Aterro Sanitário em
Governador Valadares (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 14
Autoria: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Melhoria da Qualidade da Atenção Primária à

Saúde - Incluir o Rio Doce na Ação 1117 - Melhoria da Qualidade da
Atenção Primária à Saúde, Por Ser a Única Região Excluída
(despesas correntes)

Valor: R$ 460.717,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 15
Autoria: Delvito Alves
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais
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Objeto do Gasto: Pavimentação e Restauração de Rodovias no

Noroeste de Minas - Elaboração de Projeto de Engenharia para
Construção de Anel Viário Entre a Mg-188 e a Br-251, no Município de
Unaí. (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 16

Autoria: Delvito Alves
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Elaboração de Projetos - Elaboração do Projeto de

Engenharia para a Pavimentação do Trecho de Aproximadamente de
43 Km Que Faz a Ligação Entre a Cidade de Cabeceira Grande, a
Vila Palmital de Minas, a Usina de Queimados e a Br-251. (despesas
de capital)

Valor: R$ 600.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 17

Autoria: Durval Ângelo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Integração e Descentralização de Politicas de

Direitos Humanos - Coordenação das Ações do Observatório de
Direitos Humanos (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 18

Autoria: Durval Ângelo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Integração e Descentralização de Politicas de

Direitos Humanos - Implantação das Ações de Responsabilidade
Social, Civil, Corporativa e Governamental (despesas correntes)

Valor: R$ 50.000,00
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Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 19

Autoria: Durval Ângelo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Integração e Descentralização de Politicas de

Direitos Humanos - Assistência Psico-Jurídica a Pessoas em Privação
de Liberdade (despesas correntes)

Valor: R$ 5.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 20

Autoria: Durval Ângelo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: - Implantação de Projeto-Piloto de Justiça

Restaurativa na Rede de Ensino Público (despesas correntes)
Valor: R$ 80.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 21

Autoria: Durval Ângelo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: - Revisão do Programa Mineiro de Direitos

Humanos (despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 22

Autoria: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Ensino Profissional - o Rio

Doce Não Está Incluído na Ação Referente aos Centros de Educação
Profissional. no Entanto Foi Informado Que Está Sendo Implantado
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Um Centro de Educação Profissional Numa Escola Estadual de
Governador Valadares. a Proposta de Emenda Visa Garantir Esta
Implantação para 2009. (despesas de capital)

Valor: R$ 143.500,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 23
Emenda retirada pelo autor.

EMENDA DE DESPESA: 24
Emenda retirada pelo autor.

EMENDA DE DESPESA: 25
Emenda retirada pelo autor.

EMENDA DE DESPESA: 26
Emenda retirada pelo autor.

EMENDA DE DESPESA: 27
Emenda retirada pelo autor.

EMENDA DE DESPESA: 28
Autoria: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural - Estimular a

Produção Cultural Local, em Governador Valadares. (despesas
correntes)

Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 29
Autoria: Rosângela Reis
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa

Social
Objeto do Gasto: - Construção/Implantação de Posto de Perícia

Integrada em Ipatinga. (despesas de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 30
Autoria: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa

Social
Objeto do Gasto: Qualificação Profissional, Formação e Capacitação

de Equipes Socioeducativas (despesas correntes)
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Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 31

Autoria: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Construção de Novas Unidades do Sistema

Prisional (Setop) (despesas de capital)
Valor: R$ 9.300.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 32

Autoria: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa

Social
Objeto do Gasto: Implantação de Núcleos Jurídicos nas Unidades

Prisionais (despesas de capital)
Valor: R$ 1.350.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 1160 -

Implantação do Centro Administrativo (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 33

Autoria: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa

Social
Objeto do Gasto: Incentivo à Ampliação do Sistema Apac (despesas

de capital)
Valor: R$ 337.450,00
Dedução: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 1219 -

Desapropriação e Melhorias das Áreas do Entorno do Centro
Administrativo (investimentos)

EMENDA DE DESPESA: 34
Autoria: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira
Objeto do Gasto: Construção de Reservatórios (despesas de capital)
Valor: R$ 2.000.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 1219 -
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Desapropriação e Melhorias das Áreas do Entorno do Centro
Administrativo (investimentos)

EMENDA DE DESPESA: 35
Autoria: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo de Fomento e

Desenvolvimento Socioeconômico do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Programa de Apoio a Empresas e Cooperativas

(despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 1219 -

Desapropriação e Melhorias das Áreas do Entorno do Centro
Administrativo (investimentos)

EMENDA DE DESPESA: 36
Autoria: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo de Recuperação,

Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do
Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Melhoria da Qualidade e Quantidade de Recursos
Hidricos (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 37

Autoria: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Desenvolvimento do

Norte e Nordeste de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Divulgação dos Produtos Característicos da

Região (despesas correntes)
Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 1160 -

Implantação do Centro Administrativo (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 38

Autoria: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de

Desenvolvimento Rural
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro a Produtores Rurais do Norte de

Minas e Vale do Jequitinhonha. (despesas correntes)
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Valor: R$ 250.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 1219 -

Desapropriação e Melhorias das Áreas do Entorno do Centro
Administrativo (investimentos)

EMENDA DE DESPESA: 39
Autoria: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado

de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Implantação de Núcleos de Assistência Jurídica

Especializada (despesas de capital)
Valor: R$ 416.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 40

Autoria: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Manutenção das Atividades do Conselho de

Segurança Alimentar de Minas Gerais - Consea/Mg (despesas
correntes)

Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 1219 -

Desapropriação e Melhorias das Áreas do Entorno do Centro
Administrativo (investimentos)

EMENDA DE DESPESA: 41
Autoria: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira
Objeto do Gasto: Construção de Bacias de Captação e

Terraceamento (despesas de capital)
Valor: R$ 302.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 1219 -

Desapropriação e Melhorias das Áreas do Entorno do Centro
Administrativo (investimentos)

EMENDA DE DESPESA: 42
Autoria: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira
Objeto do Gasto: Construção de Bacias de Captação e
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Terraceamento (despesas de capital)

Valor: R$ 253.330,00
Dedução: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 1219 -

Desapropriação e Melhorias das Áreas do Entorno do Centro
Administrativo (investimentos)

EMENDA DE DESPESA: 43
Autoria: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica

e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Apoio à Implantação de Unidades Coletivas de

Processamento de Alimentos (despesas de capital)
Valor: R$ 277.500,00
Dedução: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 1219 -

Desapropriação e Melhorias das Áreas do Entorno do Centro
Administrativo (investimentos)

EMENDA DE DESPESA: 44
Autoria: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica

e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Apoio à Agricultura Familiar (despesas correntes)
Valor: R$ 80.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 1160 -

Implantação do Centro Administrativo (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 45

Autoria: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Pró-Floresta
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro Destinado ao Desenvolvimento

da Atividade Florestal (despesas correntes)
Valor: R$ 420.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - 1219 -

Desapropriação e Melhorias das Áreas do Entorno do Centro
Administrativo (investimentos)

EMENDA DE DESPESA: 46
Emenda retirada pelo autor.

EMENDA DE DESPESA: 47
Autoria: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
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Transportes e Obras Públicas

Objeto do Gasto: Transferência da Gestão das Carceragens da
Polícia Civil e Melhoria da Infra-Estrutura Física das Unidades
Prisionais (Setop) - Ampliação e Reforma da Cadeia Pública de
Governador Valadares. (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas -

1080 - Transferência da Gestão das Carceragens da Polícia Civil e
Melhoria da Infra-Estrutura Física das Unidades Prisionais (Setop)
(investimentos)

EMENDA DE DESPESA: 48
Emenda retirada pelo autor.

EMENDA DE DESPESA: 49
Autoria: Vanderlei Jangrossi
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 50
Autoria: Vanderlei Jangrossi
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 51
Autoria: Vanderlei Jangrossi
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 1.400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 52
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Autoria: Gil Pereira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Implantação e Manutenção da Rede Viva Vida -

Construção de Uma Unidade do Centro Viva Vida em Montes Claros (
Hospital da Mulher) (despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00
Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4391 - Promoção e Execução

de Ações de Saúde (investimentos)
EMENDA DE DESPESA: 53

Autoria: Gil Pereira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios

Públicos - Construção do Estádio da Unimontes em Montes Claros
(despesas de capital)

Valor: R$ 1.500.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -

Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 54

Autoria: Ivair Nogueira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 810.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 55
Autoria: Ivair Nogueira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas de capital)
Valor: R$ 180.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 56
Autoria: Ivair Nogueira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
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(despesas correntes)

Valor: R$ 120.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 57
Autoria: Ivair Nogueira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 58
Autoria: Ivair Nogueira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)

Valor: R$ 180.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 59
Autoria: Ivair Nogueira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

correntes)
Valor: R$ 30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 60
Autoria: Ivair Nogueira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas correntes)
Valor: R$ 30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 61
Autoria: Doutor Viana
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços

Esportivos e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 62
Autoria: Doutor Viana
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 63
Autoria: Doutor Viana
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas

(despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 64
Autoria: Doutor Viana
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 65
Autoria: Eros Biondini
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Ação Pela Vida (despesas correntes)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA DE DESPESA: 66

Autoria: Eros Biondini
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 67
Autoria: Eros Biondini
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas de capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 68
Autoria: Eros Biondini
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 450.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 69
Autoria: Eros Biondini
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 70
Autoria: Eros Biondini
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 71
Autoria: Maria Lúcia Mendonça
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 690.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 72
Autoria: Maria Lúcia Mendonça
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)

Valor: R$ 70.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 73
Autoria: Maria Lúcia Mendonça
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

de capital)
Valor: R$ 80.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 74
Autoria: Maria Lúcia Mendonça
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 75
Autoria: Maria Lúcia Mendonça
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
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Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 140.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 76
Autoria: Maria Lúcia Mendonça
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas

(despesas de capital)
Valor: R$ 180.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 77
Autoria: Maria Lúcia Mendonça
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas de capital)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 78
Autoria: Maria Lúcia Mendonça
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas correntes)
Valor: R$ 60.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 79
Autoria: Maria Lúcia Mendonça
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 80.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 80
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Autoria: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços

Esportivos e de Atividades Físicas - Construção de Quadras
Poliesportivas em Governador Valadares (despesas de capital)

Valor: R$ 350.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 81
Autoria: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Sistema Estadual de Transporte em Saúde -

Aquisição de Veículos para o Sistema Muncipal de Saúde de
Governador Valadares (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 82
Autoria: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades - Apoio Financeiro a
Entidades de Governador Valadares (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 83
Autoria: Elisa Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades - Apoio Financeiro
para Manutenção de Entidades de Governador Valadares (despesas
correntes)

Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 84
Autoria: Elisa Costa
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 85
Autoria: Durval Ângelo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)

Valor: R$ 90.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 86
Autoria: Durval Ângelo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 410.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 87
Autoria: Durval Ângelo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 88
Autoria: Dimas Fabiano
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Construção, Reformas e Melhorias em Unidades

Habitacionais (despesas de capital)
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Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 89
Autoria: Dimas Fabiano
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 1.300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 90
Autoria: Zezé Perrella
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 350.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 91
Autoria: Zezé Perrella
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 92
Autoria: Zezé Perrella
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

de capital)
Valor: R$ 250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 93
Autoria: Zezé Perrella
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
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Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)

Valor: R$ 30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 94
Autoria: Zezé Perrella
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas de capital)
Valor: R$ 170.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 95
Autoria: Zezé Perrella
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas

(despesas de capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 96
Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios

Escolares - Ensino Médio - Reforma da Escola Estadual Governador
Milton Campos, em Belo Horizonte. (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Educação - 2036 - Construção

Ampliação e Reforma de Prédios Escolares - Ensino Médio
(investimentos - Obra: 394)

EMENDA DE DESPESA: 97
Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: - "Transporte Escolar" no Programa 233 -

Cooperação Estado e Município (despesas correntes)
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Valor: R$ 33.023.634,00
Dedução: Secretaria de Estado de Educação - 4191 - Atendimento

aos Municípios (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 98

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Construção de Acessos a Unidades Prisionais -

Setop - Pavimentação Asfáltica do Acesso à Penitenciária Floriano de
Paula em Governador Valadares (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas -

1357 - Construção de Acessos a Unidades Prisionais - Setop
(investimentos - Obra: 226)

EMENDA DE DESPESA: 99
Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: - Atendimento à Escola Família Agrícola - Ensino

Fundamental em Tempo Integral no Programa 232 - Escola Família
Agrícola. (despesas correntes)

Valor: R$ 1.192.164,00
Dedução: Secretaria de Estado de Educação - 4587 - Atendimento a

Escola Família Agrícola (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 100

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: - Atendimento à Escola Família Agrícola - Ensino

Médio Integrado à Educação Profissional, no Programa 232 - Escola
Família Agrícola. (despesas correntes)

Valor: R$ 1.427.483,00
Dedução: Secretaria de Estado de Educação - 4587 - Atendimento a

Escola Família Agrícola (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 101

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa
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Social

Objeto do Gasto: - Atendimento ao Adolescente em Conflito Com a
Lei em Cumprimento de Medida de Semiliberdade. (despesas
correntes)

Valor: R$ 6.849.549,00
Deduções: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4362 -

Aprimoramento e Ampliação da Gestão das Medidas de Meio Aberto
(outras despesas correntes) - R$ 691.975,00

Secretaria de Estado de Defesa Social - 4362 - Aprimoramento e
Ampliação da Gestão das Medidas de Meio Aberto (outras despesas
correntes) - R$ 6.157.574,00

EMENDA DE DESPESA: 102
Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa

Social
Objeto do Gasto: - Atendimento ao Adolescente em Conflito Com a

Lei em Cumprimento de Medida de Semiliberdade. (despesas de
capital)

Valor: R$ 50.876,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4362 -

Aprimoramento e Ampliação da Gestão das Medidas de Meio Aberto
(investimentos)

EMENDA DE DESPESA: 103
Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa

Social
Objeto do Gasto: - Atendimento ao Adolescente em Conflito Com a

Lei em Cumprimento de Medida de Semiliberdade. (despesas
correntes)

Valor: R$ 599.575,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4363 -

Atendimento às Condições Operacionais dos Centros Socioeducativos
(outras despesas correntes)

EMENDA DE DESPESA: 104
Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
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Objeto do Gasto: Minas Pela Juventude � Municipalização das

Ações das Políticas Públicas de Juventude (despesas correntes)
Valor: R$ 250.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4332 - Centro de

Remanejamento do Sistema Prisional - Unidade Gameleira (outras
despesas correntes)

EMENDA DE DESPESA: 105
Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: - Capacitação Continuada de Recursos Humanos

Envolvidos na Alimentação Escolar (despesas correntes)
Valor: R$ 250.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4332 - Centro de

Remanejamento do Sistema Prisional - Unidade Gameleira (outras
despesas correntes)

EMENDA DE DESPESA: 106
Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: - Acompanhamento Social nas Escolas Públicas

(despesas correntes)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -

Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 107

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: - Hortas Escolares (despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -

Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 108

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo para a Infância e a

Adolescência
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Objeto do Gasto: Apoio a Conselhos Municipais e Tutelares da

Criança e do Adolescente (despesas correntes)
Valor: R$ 699.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo

Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 109

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: - Apoio à Formação de Nível Superior (despesas

correntes)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo

Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 110

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: - Apoio à Comercialização de Produtos da

Economia Popular Solidária (despesas correntes)
Valor: R$ 350.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -

Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 111

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência

Social
Objeto do Gasto: Qualificação de Recursos Humanos para Gestão e

Controle do Suas - Financiar a Realização das Conferências
Regionais e Estadual de Assistência Social no Estado. (despesas
correntes)

Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo

Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 112

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência
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Social

Objeto do Gasto: Co-Financiamento de Serviços e Benefícios para
Municípios na Execução de Proteção Básica - Co-Financiamento de
Municípios para a Concessão de Benefícios Eventuais. (despesas
correntes)

Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -

Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 113

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência

Social
Objeto do Gasto: Co-Financiamento de Serviços para Municípios na

Execução de Proteção Especial - Reordenamento dos Abrigos de
Crianças e Adolescentes no Estado. (despesas correntes)

Valor: R$ 250.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -

Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 114

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Implantação da Política Estadual de Fomento à

Economia Popular Solidária (despesas correntes)
Valor: R$ 355.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -

Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 115

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência

Social
Objeto do Gasto: Co-Financiamento de Serviços para Municípios na

Execução de Proteção Especial - Desenvolvimento de Atividades de
Qualificação Profissional para Adolescentes Envolvidos em Situação
de Exploração Sexual, e para Suas Famílias, na Região do Vale do
Jequitinhonha (Promover). (despesas correntes)

Valor: R$ 300.000,00
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Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -

Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 116

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência

Social
Objeto do Gasto: Co-Financiamento para Municípios em Serviços no

Atendimento às Crianças e Adolescentes em Especial Com Trajetória
de Rua e Trabalho Infantil - Desenvolvimento de Atividades
Erradicação do Trabalho Infantil nos Lixões (despesas correntes)

Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -

Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 117

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência

Social
Objeto do Gasto: - Execução de Ações Regionalizadas de Proteção

Especial e Fomento a Consórcios Intermunicipais (despesas
correntes)

Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -

Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 118

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: - Apoio Técnico e Financeiro à Implantação de

Centros de Atenção Psicossocial - Caps. (despesas correntes)
Valor: R$ 900.000,00
Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4391 - Promoção e Execução

de Ações de Saúde (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 119

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: - Apoio Técnico e Financeiro às Esf Que Atuam no

Espaço Escolar. (despesas correntes)
Valor: R$ 300.000,00
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Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4391 - Promoção e Execução

de Ações de Saúde (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 120

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: - Estruturação e Operacionalização do Sistema de

Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan - em Minas Gerais.
(despesas correntes)

Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4391 - Promoção e Execução

de Ações de Saúde (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 121

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas
Objeto do Gasto: Efetivação do Uso Público de Unidades de

Conservação (despesas de capital)
Valor: R$ 101.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -

Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 122

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência

Social
Objeto do Gasto: Proteção de Crianças e Adolescentes Ameaçados

de Morte - Ppcam (despesas correntes)
Valor: R$ 1.080.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4332 - Centro de

Remanejamento do Sistema Prisional - Unidade Gameleira (outras
despesas correntes)

EMENDA DE DESPESA: 123
Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Mobilização Pelo Registro Civil (despesas

correntes)
Valor: R$ 49.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -
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Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)

EMENDA DE DESPESA: 124
Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Integração e Descentralização de Politicas de

Direitos Humanos - Desenvolvimento das Atividades do Comitê Gestor
Estadual para a Criança e o Adolescente do Semi-Árido (despesas
correntes)

Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -

Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 125

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Operacionalização dos Conselhos Vinculados à

Subsecretaria de Direitos Humanos - Realização da Conferência
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. (despesas
correntes)

Valor: R$ 162.700,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -

Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 126

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: - Promoção da Igualdade Racial dos Direitos de

Comunidades Tradicionais. (despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -

Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 127

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Implantação, Pavimentação e Recuperação de
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Acessos Municipais e Vias Urbanas - Inclusão de Metas Físicas e
Financeiras para Construção de Anel Viário no Município de
Coromandel. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -

Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 128

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Implantação, Pavimentação e Recuperação de

Acessos Municipais e Vias Urbanas - Asfaltamento da Rodovia Que
Liga Ituiutaba a Bastos. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -

Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 129

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo

Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 130

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo

Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 131

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
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Transportes e Obras Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo

Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 132

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento Estadual de

Telecomunicações de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Planejamento e Execução do Sistema de Telefonia

Rural (despesas correntes)
Valor: R$ 3.300,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -

Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 133

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica

e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: - Apoio à Comercialização Direta (despesas

correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo

Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 134

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica

e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: - Incentivo à Adoção do Modo de Produção

Orgânico na Cadeia Produtiva do Café. (despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo

Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 135

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica

e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
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Objeto do Gasto: - Qualificação de Agricultores Familiares para a

Produção Agroecológica/Orgânica (despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo

Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 136

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Terras do Estado de

Minas Gerais
Objeto do Gasto: - Apoio para a Regularização Fundiária de Áreas

Ocupadas Por Comunidades Quilombolas e Indígenas. (despesas
correntes)

Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo

Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 137

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Operacionalização dos Conselhos Vinculados à

Subsecretaria de Direitos Humanos (despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -

Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 138

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência

Social
Objeto do Gasto: Co-Financiamento de Serviços para Municípios na

Execução de Proteção Especial - Realização do Diagnóstico da
População de Rua no Estado. (despesas correntes)

Valor: R$ 250.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo

Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 139

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
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Rodagem do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Implantação de Obras de Arte Especiais (Pontes e
Viadutos) - Construção de Ponte Sobre o Rio Paranaíba, em
Cachoeira Dourada - MG, no Final da Mgt 154. (despesas de capital)

Valor: R$ 20.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -

Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 140

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Implantação de Unidades Prediais Integradas -

Seds - Aisp em Frutal (despesas de capital)
Valor: R$ 20.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -

Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 141

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Implantação de Unidades Prediais Integradas -

Seds - Aisp em Ituiutaba (despesas de capital)
Valor: R$ 20.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -

Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 142

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica

e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Apoio à Implantação de Lavouras (despesas

correntes)
Valor: R$ 161.726,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo

Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 143

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica
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e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais

Objeto do Gasto: Apoio à Implantação de Pomares (Pró - Pomar)
(despesas correntes)

Valor: R$ 86.400,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo

Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 144

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica

e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Capacitação do Público Beneficiário (despesas

correntes)
Valor: R$ 30.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo

Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 145

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica

e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Capacitação de Jovens Rurais (despesas

correntes)
Valor: R$ 21.874,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo

Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 146

Autoria: Comissão de Participação Popular
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Pavimentação e Restauração de Rodovias em

Outras Regiões - Conclusão da Estrada da Produção, Que Liga
Montes Claros. São João da Ponte e Capitão Enéas. (despesas de
capital)

Valor: R$ 20.000,00
Dedução: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - 1272 - Pavimentação e Restauração de Rodovias em
Outras Regiões (investimentos - Obra: 667)

EMENDA DE DESPESA: 147
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Autoria: Neider Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 148
Autoria: Neider Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 800.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 149
Autoria: Neider Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas

(despesas de capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 150
Autoria: Irani Barbosa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 900.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 151
Autoria: Irani Barbosa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
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Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 152
Autoria: Irani Barbosa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 153
Autoria: Irani Barbosa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 154
Autoria: Irani Barbosa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 155
Autoria: Irani Barbosa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Construção, Reformas e Melhorias em Unidades

Habitacionais (despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 156
Autoria: João Leite
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de

Minas Gerais
Objeto do Gasto: Modernização da Logística de Unidades

Operacionais Que Compõem as Áreas Integradas (Pm) - Equipamento
de Manipulação de Explosivos.

Ação - Modernização de Equipamentos da Unidade Operacional
Gate (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 157

Autoria: João Leite
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: - Gramar os Campos de Varzea e Arborizar o

Entorno para Melhoria da Prática do Futebol Amador e do Lazer da
Comunidade.

Ação - Campos Verdes (despesas de capital)
Valor: R$ 1.750.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 158

Autoria: João Leite
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: - Equipar Campos de Futebol Amador Com Redes

de Proteção.
Ação -Parabola nos Campos de Futebol Amador (despesas de

capital)
Valor: R$ 750.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 159

Autoria: João Leite
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: - Melhoria da Qualidade da Hospedagem dos
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Atletas Participantes do Minas Olímpica - Jimi.

Ação - Hospedagem das Delegações da Etapa Final - Jimi
(despesas correntes)

Valor: R$ 415.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 160

Autoria: João Leite
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: - Viabilizar a Participação das Escolas na Etapa

Regional do Minas Olímpica - Jimi Assegurando o Seu Transporte.
Ação - Transporte das Equipes Participantes dos Jogos Escolares

de Minas Gerais - Etapa Regional (despesas correntes)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 161

Autoria: João Leite
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: - Viabilizar e Assegurar Akimentação dos Atletas

das Escolas Participantes da Etapa Microregional do Jemg.
Ação -Alimentação dos Atletas na Etapa Microregional do Minas

Olímpica - Jemg (despesas correntes)
Valor: R$ 800.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 162

Autoria: João Leite
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 163
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Autoria: João Leite
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas

(despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 164
Autoria: João Leite
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 165
Autoria: João Leite
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

correntes)
Valor: R$ 30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 166
Autoria: João Leite
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços

Esportivos e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Valor: R$ 270.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 167
Autoria: João Leite
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA DE DESPESA: 168

Autoria: João Leite
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde

(despesas de capital)
Valor: R$ 120.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 169
Autoria: João Leite
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e

Equipamentos Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)
Valor: R$ 130.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 170
Autoria: João Leite
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 171
Autoria: Domingos Sávio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas

(despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 172
Autoria: Domingos Sávio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
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(despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 173
Autoria: Domingos Sávio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 174
Autoria: Domingos Sávio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 175
Autoria: Domingos Sávio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde

(despesas de capital)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 176
Autoria: Domingos Sávio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 177
Emenda retirada pelo autor.

EMENDA DE DESPESA: 178
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Autoria: Domingos Sávio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas de capital)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 179
Autoria: Domingos Sávio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Ação Pela Vida (despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 180
Autoria: Gláucia Brandão
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 1.320.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 181
Autoria: Gláucia Brandão
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços

Esportivos e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Valor: R$ 30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 182
Autoria: Gláucia Brandão
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas de capital)
Valor: R$ 75.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 183
Autoria: Gláucia Brandão
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde
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Objeto do Gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas de

capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 184
Autoria: Gláucia Brandão
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Promoção dos Direitos da Mulher (despesas de

capital)
Valor: R$ 25.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 185
Autoria: Ana Maria Resende
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas de capital)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 186
Autoria: Ana Maria Resende
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas

(despesas de capital)
Valor: R$ 600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 187
Autoria: Ana Maria Resende
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 650.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 188
Autoria: Ana Maria Resende
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e

Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 189
Autoria: Djalma Diniz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 190
Autoria: Djalma Diniz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 800.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 191
Autoria: Djalma Diniz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)

Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 192
Autoria: Djalma Diniz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
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capital)

Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 193
Autoria: Gil Pereira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 194
Autoria: Gil Pereira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas

correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 195
Autoria: Gil Pereira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas

(despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 196
Autoria: Gil Pereira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 197
Autoria: Gil Pereira
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 198
Autoria: Gil Pereira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 199
Autoria: Gil Pereira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde
Objeto do Gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas de

capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 200
Autoria: Gil Pereira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde
Objeto do Gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas

correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 201
Autoria: Gil Pereira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)

Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 202
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Autoria: Adalclever Lopes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 203
Autoria: Adalclever Lopes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 900.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 204
Autoria: Luiz Tadeu Leite
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas

(despesas de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 205
Autoria: Luiz Tadeu Leite
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 206
Autoria: Luiz Tadeu Leite
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
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correntes)

Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 207
Autoria: Luiz Tadeu Leite
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 208
Autoria: Inácio Franco
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 220.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 209
Autoria: Inácio Franco
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)

Valor: R$ 80.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 210
Autoria: Inácio Franco
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Implantação de Sistemas de Saneamento

(despesas de capital)
Valor: R$ 60.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 211
Autoria: Inácio Franco
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

correntes)
Valor: R$ 30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 212
Autoria: Inácio Franco
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 213
Autoria: Inácio Franco
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 880.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 214
Autoria: Inácio Franco
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)
Valor: R$ 40.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 215
Autoria: Inácio Franco
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e

Equipamentos Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)
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Valor: R$ 80.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 216
Autoria: Inácio Franco
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas correntes)
Valor: R$ 60.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 217
Autoria: Ademir Lucas
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural - Programa Estimulo

a Producao Cultural (despesas de capital)
Valor: R$ 30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 218
Autoria: Ademir Lucas
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 900.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 219
Autoria: Ademir Lucas
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 570.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 220
Autoria: Rômulo Veneroso
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
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Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 450.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 221
Autoria: Rômulo Veneroso
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

correntes)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 222
Autoria: Rômulo Veneroso
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)

Valor: R$ 450.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 223
Autoria: Rômulo Veneroso
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas

correntes)
Valor: R$ 450.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 224
Autoria: Paulo Cesar
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 1.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA DE DESPESA: 225

Autoria: Arlen Santiago
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 226
Autoria: Arlen Santiago
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 227
Emenda retirada pelo autor.

EMENDA DE DESPESA: 228
Autoria: Leonardo Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 1.400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 229
Autoria: Leonardo Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 230
Autoria: Juninho Araújo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo



977
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 231
Autoria: Juninho Araújo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas

(despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 232
Autoria: Tiago Ulisses
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 1.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 233
Autoria: Almir Paraca
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

correntes)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 234
Autoria: Almir Paraca
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)

Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA DE DESPESA: 235

Autoria: Almir Paraca
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 236
Autoria: Almir Paraca
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 237
Autoria: Almir Paraca
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas correntes)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 238
Autoria: Almir Paraca
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 239
Autoria: Carlos Mosconi
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 750.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 240
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Autoria: Carlos Mosconi
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 241
Autoria: Carlos Mosconi
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas de capital)
Valor: R$ 260.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 242
Autoria: Carlos Mosconi
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 190.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 243
Autoria: Rosângela Reis
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 244
Autoria: Rosângela Reis
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
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Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 245
Autoria: Rosângela Reis
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 246
Autoria: Rosângela Reis
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e

Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 247
Autoria: Rosângela Reis
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)

Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 248
Autoria: Dalmo Ribeiro Silva
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Objeto do Gasto: Internacionalização dos Apls de Eletroeletrônicos,

Software e Biotecnologia (despesas correntes)
Valor: R$ 491.400,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 249
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Autoria: Dalmo Ribeiro Silva
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura -

Pavimentação Asfáltica da Estrada Que Liga o Município Sul-Mineiro
de Jacutinga ao Município Paulista de Espírito Santo do Pinhal.
(despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 250
Autoria: Dalmo Ribeiro Silva
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura -

Construção da Avenida do Contorno no Município de Ouro Fino
(despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 251
Autoria: Dalmo Ribeiro Silva
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas de capital)
Valor: R$ 250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 252
Autoria: Dalmo Ribeiro Silva
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 253
Autoria: Dalmo Ribeiro Silva
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de



982
Transportes e Obras Públicas

Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 254
Autoria: Dalmo Ribeiro Silva
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 255
Autoria: Dalmo Ribeiro Silva
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas

(despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 256
Autoria: Dalmo Ribeiro Silva
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e

Equipamentos Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 257
Autoria: Dalmo Ribeiro Silva
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 258
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Autoria: Deiró Marra
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas correntes)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 259
Autoria: Deiró Marra
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 260
Autoria: Deiró Marra
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 261
Autoria: Deiró Marra
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Ação Pela Vida - Reforma, Reestruturação e

Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Associação
Família de Canã de Patrocínio. (despesas correntes)

Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 262
Autoria: Deiró Marra
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas
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(despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 263
Autoria: Agostinho Patrús Filho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 264
Autoria: Agostinho Patrús Filho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas

(despesas de capital)
Valor: R$ 800.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 265
Autoria: Agostinho Patrús Filho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 266
Autoria: Délio Malheiros
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas correntes)
Valor: R$ 450.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 267
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Autoria: Délio Malheiros
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde
Objeto do Gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas

correntes)
Valor: R$ 375.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 268
Autoria: Délio Malheiros
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas

correntes)
Valor: R$ 225.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 269
Autoria: Délio Malheiros
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)

Valor: R$ 250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 270
Autoria: Délio Malheiros
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de

Minas Gerais
Objeto do Gasto: Policiamento Ostensivo Geral (despesas

correntes)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 271
Autoria: Délio Malheiros
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Esporte Educacional (despesas

correntes)
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Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 272
Autoria: Elmiro Nascimento
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas correntes)
Valor: R$ 600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 273
Autoria: Elmiro Nascimento
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas

correntes)
Valor: R$ 600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 274
Autoria: Elmiro Nascimento
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)

Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 275
Autoria: Sebastião Helvécio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Tribunal de Justiça do Estado

de Minas Gerais
Objeto do Gasto: - Elaboração de Projeto para a Construção do

Novo Forum no Município de Juiz de Fora. (despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - 2116 -

Construção do Edifício-Sede do Tribunal de Justiça (investimentos)
EMENDA DE DESPESA: 276
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Autoria: Sebastião Helvécio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Objeto do Gasto: - Construção da Sede Regional do Ima da Zona da

Mata, no Município de Juiz de Fora. (despesas de capital)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento - 2002 - Planejamento, Gestão e Finanças (outras
despesas correntes)

EMENDA DE DESPESA: 277
Autoria: Sebastião Helvécio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Objeto do Gasto: Apoio Tecnológico a Projetos Especiais - Apoio ao

Parque Tecnológico de Juiz de Fora. (despesas de capital)
Valor: R$ 350.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino

Superior - 1220 - Implantação de Modelo de Gestão nos Cvts da Rede
de Formação Profissional Local (outras despesas correntes)

EMENDA DE DESPESA: 278
Autoria: Sebastião Helvécio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: - Implantação de Projeto Cultural Visando

Preservar a História de Minas. (despesas de capital)
Valor: R$ 60.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Cultura - 4407 - Gestão de

Mecanismos de Incentivo à Cultura (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 279

Autoria: Sebastião Helvécio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: - Implantação de Unidade Predial da Rede

Integrada de Segurança Pública, no Município de Juiz de Fora.
(despesas de capital)

Valor: R$ 5.000.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas -

1187 - Implantação de Unidades Prediais Integradas - Seds
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(investimentos)

EMENDA DE DESPESA: 280
Autoria: Sebastião Helvécio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: - Construção da Escola Estadual do Bairro Retiro,

no Município de Juiz de Fora. (despesas de capital)
Valor: R$ 800.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Educação - 1372 - Construção,

Ampliação e Reforma de Escolas Rurais (investimentos)
EMENDA DE DESPESA: 281

Autoria: Sebastião Helvécio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: - Desenvolvimento de Projeto para Obra de

Pavimentação no Município de Santo Antônio do Aventureiro, no
Acesso ao Distrito de São Domingos à Br-116, Com Extensão de 6,5
Km. (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - 4139 - Elaboração de Projeto de Engenharia
(investimentos)

EMENDA DE DESPESA: 282
Autoria: Sebastião Helvécio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: - Construção de Trincheira no Município de Juiz de

Fora. (despesas de capital)
Valor: R$ 5.000.000,00
Dedução: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - 1356 - Adequação e Aumento da Capacidade Viária
(investimentos)

EMENDA DE DESPESA: 283
Autoria: Sebastião Helvécio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: - Elaboração de Estudos e Projetos para
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Implantação de Viaduto para Adequação e Aumento da Capacidade
Viária no Município de Juiz de Fora. (despesas de capital)

Valor: R$ 600.000,00
Dedução: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - 1356 - Adequação e Aumento da Capacidade Viária
(investimentos)

EMENDA DE DESPESA: 284
Autoria: Sebastião Helvécio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Centro de

Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Reforma, Ampliação e Adaptação da Infra-

Estrutura Física das Unidades Prediais da Hemominas - Reforma e
Modernização do Edifício Professor Dr. Kalil Hallack, Sede do
Hemominas em Juiz de Fora. (despesas de capital)

Valor: R$ 63.852,00
Dedução: Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia de

Minas Gerais - 1261 - Reforma, Ampliação e Adaptação da Infra-
Estrutura Física das Unidades Prediais da Hemominas (investimentos)

EMENDA DE DESPESA: 285
Autoria: Sebastião Helvécio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Adequação e Aumento da Capacidade Viária -

Conservação da Rodovia José Dias Filho, Acesso do Município de
Dona Euzébia ao Distrito de São Manoel do Guaiaçu, Com Extensão
de 4 Km. (despesas de capital)

Valor: R$ 320.000,00
Dedução: Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes -

4456 - Conservação de Rodovias (investimentos)
EMENDA DE DESPESA: 286

Autoria: Sebastião Helvécio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Construção, Reformas e Melhorias em Unidades

Habitacionais - Construção de 652 Unidades Habitacionais de Dois
Quartos, no Município de Juiz de Fora. (despesas de capital)

Valor: R$ 16.302.694,00
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Dedução: Fundo Estadual de Habitação - 1001 - Programa Lares

Habitação Popular (inversões financeiras)
EMENDA DE DESPESA: 287

Autoria: Sebastião Helvécio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Reserva de Contingência
Objeto do Gasto: - Implantação do Jardim Botânico de Juiz de Fora,

na Área de Conservação da Mata Krambeck. (despesas de capital)
Valor: R$ 2.500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 288
Autoria: Sebastião Helvécio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura -

Remodelação do Museu Mariano Procópio, no Município de Juiz de
Fora. (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas -

1107 - Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(investimentos)

EMENDA DE DESPESA: 289
Autoria: Sebastião Helvécio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual do Patrimônio

Histórico e Artístico de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Obras de Conservação e Restauração do

Patrimônio Cultural - Restauração da Matriz de Nossa Senhora do
Rosário, no Município de Piranga. (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de

Minas Gerais - 1126 - Obras de Conservação e Restauração do
Patrimônio Cultural (investimentos)

EMENDA DE DESPESA: 290
Autoria: Sebastião Helvécio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: - Construção e Implantação do Hospital da Zona

Norte, no Município de Juiz de Fora. (despesas de capital)
Valor: R$ 20.000.000,00
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Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4388 - Fortalecimento da

Rede Municipal de Saúde (investimentos)
EMENDA DE DESPESA: 291

Autoria: Sebastião Helvécio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas

(despesas de capital)
Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 292
Autoria: Sebastião Helvécio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 293
Autoria: Sebastião Helvécio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 294
Autoria: Sebastião Helvécio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços

Esportivos e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Valor: R$ 250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 295
Autoria: Sebastião Helvécio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
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Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 296
Autoria: Sebastião Helvécio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: - Restauração do Complexo Arquitetônico do

Santuário do Senhor do Bom Jesus de Matosinhos, no Distrito de
Santo Antônio do Pirapetinga (Bacalhau), no Município de Piranga.
(despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas -

1107 - Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(investimentos)

EMENDA DE DESPESA: 297
Autoria: Sebastião Helvécio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: - Elaboração de Planejamento Estratégico

(despesas correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais - 4239

- Elaboração Legislativa e Acompanhamento das Políticas Públicas
(outras despesas correntes)

EMENDA DE DESPESA: 298
Autoria: Zé Maia
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 1.170.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 299
Autoria: Zé Maia
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios

Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)
Valor: R$ 230.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 300
Autoria: Zé Maia
Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de

Minas Gerais
Objeto do Gasto: Ensino de Terceiro Grau - Aquisição de Bens para

a Uemg / Campus Frutal : 01 Veículo , 01 Moto , Data Show
(despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 301
Autoria: Mauri Torres
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 302
Autoria: Mauri Torres
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 303
Autoria: Mauri Torres
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
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capital)

Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 304
Autoria: Pinduca Ferreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)

Valor: R$ 1.311.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 305
Autoria: Pinduca Ferreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 189.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 306
Autoria: Jayro Lessa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 307
Autoria: Jayro Lessa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA DE DESPESA: 308

Autoria: Jayro Lessa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura -

Conclusão das Obras de Pavimentação da Avenida Perimetral no
Município de Sete Lagoas/Mg. (despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 309
Autoria: Jayro Lessa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo de Assistência ao

Turismo
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro ao Turismo nos Circuitos

Turísticos Mineiros e na Estrada Real - Recuperação e Revitalização
da Lagoa do Paulino no Município de Sete Lagoas/Mg - Integrante do
Circuito Turístico das Grutas. (despesas correntes)

Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 310
Autoria: Jayro Lessa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo de Assistência ao

Turismo
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro ao Turismo nos Circuitos

Turísticos Mineiros e na Estrada Real - Recuperação e Revitalização
da Lagoa da Catarina no Município de Sete Lagoas/Mg - Integrante do
Circuito Turístico das Grutas. (despesas correntes)

Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 311
Autoria: Jayro Lessa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Investimentos Especiais em Municípios

Estratégicos - Construção de Um Centro de Convenções no Município
de Governador Valadares/Mg. (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 312
Autoria: Jayro Lessa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Hospitalar do Estado

de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Complexo de Urgencia e Emergencia - Melhorias

na Assistência Hospitalar a Crianças e Adolescentes no Município de
Governador Valadares/Mg - Art. 14, Inc. Iv da Ldo (Lei 17710/08)
(despesas correntes)

Valor: R$ 250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 313
Autoria: Sávio Souza Cruz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 314
Autoria: Sávio Souza Cruz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)

Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 315
Autoria: Sávio Souza Cruz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA DE DESPESA: 316

Autoria: Sávio Souza Cruz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas

(despesas de capital)
Valor: R$ 600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 317
Autoria: Sávio Souza Cruz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 318
Autoria: Almir Paraca
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 120.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 319
Autoria: Fábio Avelar
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 320
Autoria: Fábio Avelar
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
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de capital)

Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 321
Autoria: Fábio Avelar
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 322
Autoria: Fábio Avelar
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas

(despesas de capital)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 323
Autoria: Fábio Avelar
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 324
Autoria: André Quintão
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 960.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 325
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Autoria: André Quintão
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços

Esportivos e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Valor: R$ 220.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 326
Autoria: André Quintão
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 327
Autoria: André Quintão
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 220.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 328
Autoria: Gilberto Abramo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 900.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 329
Autoria: Gilberto Abramo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

correntes)
Valor: R$ 300.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 330
Autoria: Gilberto Abramo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 331
Autoria: Gilberto Abramo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)

Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 332
Autoria: Gilberto Abramo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 333
Autoria: Fahim Sawan
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas

(despesas de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 334
Autoria: Fahim Sawan
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
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capital)

Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 335
Autoria: Chico Uejo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 336
Autoria: Chico Uejo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas

correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 337
Autoria: Chico Uejo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 338
Autoria: Chico Uejo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

de capital)
Valor: R$ 70.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 339
Autoria: Chico Uejo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
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Esportes e da Juventude

Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)

Valor: R$ 30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 340
Autoria: Chico Uejo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e

Equipamentos Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 341
Autoria: Chico Uejo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 342
Autoria: Vanderlei Miranda
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 1.300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 343
Autoria: Vanderlei Miranda
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)

Valor: R$ 200.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 344
Autoria: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 345
Autoria: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 450.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 346
Autoria: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços

Esportivos e de Atividades Físicas - Construção de Alambrado,
Gramado, Vestiário, Muro de Arrimo e Etc. (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 347
Autoria: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 600.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 348
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Autoria: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Inclusão e Promoção Social da Pessoa Com

Deficiência (despesas correntes)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 349

Autoria: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa

Social
Objeto do Gasto: Constituição de Rede de Serviços e Projetos de

Atendimento ao Usuário de Droga (despesas correntes)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 350

Autoria: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Prestação de Serviços aos Usuários do Arquivo

Público Mineiro e Superintendência de Bibliotecas Públicas (despesas
correntes)

Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 351

Autoria: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Operacionalização dos Conselhos Vinculados à

Subsecretaria de Direitos Humanos (despesas correntes)
Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 352

Autoria: Célio Moreira
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Operacionalização das Ações dos Conselhos

Estaduais da Juventude, de Desportos e Anti-Drogas (despesas
correntes)

Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 353

Autoria: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Centro de Referência em Álcool, Tabaco e Outras

Drogas (despesas de capital)
Valor: R$ 1.200.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 354

Autoria: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado

de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Implantação de Núcleos de Assistência Jurídica

Especializada (despesas correntes)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 355

Autoria: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Centro de Referência em Álcool, Tabaco e Outras

Drogas (despesas correntes)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 356

Autoria: Célio Moreira
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)

Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 357

Autoria: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Inclusão e Promoção Social da Pessoa Com

Deficiência (despesas de capital)
Valor: R$ 600.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 358

Autoria: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa

Social
Objeto do Gasto: Constituição de Rede de Serviços e Projetos de

Atendimento ao Usuário de Droga (despesas de capital)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 359

Autoria: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 360
Autoria: Célio Moreira
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)

Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 361
Autoria: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial -

Aquisição de Instrumentos Musicais. (despesas de capital)
Valor: R$ 30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 362
Autoria: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial -

Aquisição de Uniformes/Vestimentas, Calçados e Outros. (despesas
correntes)

Valor: R$ 20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 363
Autoria: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e

Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 364

Autoria: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e

Equipamentos Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)
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Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 365

Autoria: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 366
Autoria: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas

(despesas de capital)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 367
Autoria: Célio Moreira
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e

Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 368
Autoria: Paulo Guedes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)

Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 369
Autoria: Paulo Guedes
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 370
Autoria: Paulo Guedes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

correntes)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 371
Autoria: Paulo Guedes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 372
Autoria: Paulo Guedes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial

(despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 373
Autoria: Paulo Guedes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial

(despesas correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA DE DESPESA: 374

Autoria: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 375
Autoria: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 376
Autoria: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 700.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 377
Autoria: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas de capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 378
Autoria: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual do Patrimônio

Histórico e Artístico de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Obras de Conservação e Restauração do
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Patrimônio Cultural - Obras de Conservação e Restauração do
Complexo Arquitetônico do Santuário do Senhor do Bom Jesus de
Matozinhos, Localizado no Distrito de Santo Antônio do Pirapetinga
(Bacalhau), Município de Piranga. (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 379
Autoria: Padre João
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Implantação e Manutenção da Farmácia de Minas

(despesas de capital)
Valor: R$ 450.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 380
Autoria: Ronaldo Magalhães
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial

(despesas de capital)
Valor: R$ 60.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 381
Autoria: Ronaldo Magalhães
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Realização de Atividades Culturais e Informativas

(despesas de capital)
Valor: R$ 170.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 382
Autoria: Ronaldo Magalhães
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 70.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 383
Autoria: Ronaldo Magalhães
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos

Hospitais do Sistema Único de Saúde - Pro-Hosp (despesas de
capital)

Valor: R$ 238.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 384
Autoria: Ronaldo Magalhães
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 582.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 385
Autoria: Ronaldo Magalhães
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços

Esportivos e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Valor: R$ 280.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 386
Autoria: Ronaldo Magalhães
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 387
Autoria: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Tribunal de Justiça do Estado

de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Construção e Reforma de Unidades Prediais do

Tribunal de Justiça - Construção do Novo Fórum da Comarca de
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Uberlândia, Proporcionando ao Poder Judiciário Estrutura Física
Adequada para Exercer Sua Função Jurisdicional. (despesas de
capital)

Valor: R$ 2.000.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 388

Autoria: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Ciência, Tecnologia e Ensino Superior
Objeto do Gasto: Apoio Tecnológico a Projetos Especiais -

Elaboração de Estudos e Projetos para Infra- Estrutura, Edificação e
Equipamentos Básicos para Operação do Parque Tecnológico de
Uberlândia. (despesas correntes)

Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 389

Autoria: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: - Ação: Passe Escolar Intermunicipal
Meta: 100.000 Alunos
Finalidade: Assegurar o Transporte Escolar Intermunicipal e

Metropolitano para Alunos Carentes Com Desconto de 50%
(Cinqüenta Por Cento) do Valor da Tarifa Vigente. (despesas
correntes)

Valor: R$ 30.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 390
Autoria: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: - Programa: 233 Cooperação Estado e Município
Ação: Transporte Escolar
Finalidade: Realizar o Transporte Escolar dos Alunos da Rede

Estadual, Apoiando os Municípios Que Executam o Serviço.
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(despesas correntes)

Valor: R$ 30.000.000,00
Deduções: Secretaria de Estado de Educação - 4191 - Atendimento

aos Municípios (outras despesas correntes) - R$ 15.000.000,00
Reserva de Contingência - R$ 15.000.000,00

EMENDA DE DESPESA: 391
Autoria: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas

Gerais
Objeto do Gasto: - Programa: 189 Preservação da Ordem Pública,

Exercício da Polícia Judiciária e Investigação Criminal
Ação: Identificação Civil - Identidade na Escola
Meta: 200.000 Documentos
Finalidade: Promover a Identificação Civil de Estudantes Por Meio

da Emissão de Carteiras de Identidade em Escolas da Rede Pública
Estadual de Ensino e Municipais Conveniadas. (despesas correntes)

Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 392

Autoria: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Realização de Atividades Culturais e Informativas -

Aumentar Destinação de Recursos para a Ação Inserida no Programa
058 - Centro da Juventude de Minas Gerais, Com Vistas a Atender no
Ano de 2008, 50.000 Pessoas Com as Atividades Realizadas.
(despesas correntes)

Valor: R$ 450.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Cultura - 1217 - Concepção do

Centro da Juventude (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 393

Autoria: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Defensoria Pública do Estado

de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Implantação de Núcleos de Assistência Jurídica

Especializada - Ampliar os Recursos Destinados à Implantação dos
Núcleos de Assistência Jurídica Especializada para Atender, Dada
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Sua Vulnerabilidade Social, os Seguintes Públicos: Mulheres, Idosos,
Crianças, Adolescentes e Consumidores, em Diversas Regiões do
Estado, Passando a Meta para 2008, de 1 Núcleo para 3 Núcleos.
(despesas correntes)

Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 394

Autoria: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Minas Pela Juventude � Municipalização das

Ações das Políticas Públicas de Juventude (despesas correntes)
Valor: R$ 243.400,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 395
Autoria: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Centro de Treinamento Olimpico - Implantação do

Centro de Treinamento Esportivo de Uberlândia, Destinado a Treinar e
Acompanhar o Rendimento de Crianças, Adolescentes, Jovens e
Atletas Amadores e Profissionais, nas Modalidades Esportivas
(despesas de capital)

Valor: R$ 5.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 396
Autoria: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e

Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental - Destina Recursos
para a Ampliação e Reforma da Escola e Aquisição de Mobiliário e
Equipamentos Escolares da Escola Estadual Bom Sucesso, Sediada
no Município de Carneirinho. (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA DE DESPESA: 397

Autoria: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Desenvolvimento da Educação de Jovens e

Adultos - Destina Recursos para Aquisição de Mobiliário e
Equipamentos para o Centro Estadual de Educação Continuada -
Cesec Profª Zaíra Batista Teixeira, Sediado no Município de Bom
Despacho (despesas de capital)

Valor: R$ 20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 398
Autoria: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e

Equipamentos Escolares - Ensino Médio - Destina Recursos para
Aquisição de Equipamentos para a Escola Estadual Prof. Luiz Antônio
Corrêa de Oliveira (Polivalente), Sediada no Município de Araxá.
(despesas de capital)

Valor: R$ 10.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 399
Autoria: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e

Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental - Destina Recursos
para Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para a Escola Estadual
Altair Andrade Guimarães, Sediada no Município de São Sebastião do
Maranhão (despesas de capital)

Valor: R$ 20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 400
Autoria: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
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Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e

Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental - Destina Recursos
para Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para a Escola Estadual
Braulino Mamede, Sediada no Município de Tupaciguara. (despesas
de capital)

Valor: R$ 10.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 401
Autoria: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios

Escolares - Ensino Fundamental - Destina Recursos para a Cobertura
da Quadra Poliesportiva da Escola Estadual Padre Damião, Sediada
no Município de Araguari. (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 402
Autoria: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos

Hospitais do Sistema Único de Saúde - Pro-Hosp - Destina Recursos
para Hospital Filantrópico da Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Cataguases, Conforme Plano de Trabalho a Ser
Apresentado (despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 403
Autoria: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura -

Destina Recursos para Obras de Infra-Estrutura (Asfaltamento no
Bairro Novo Horizonte e Término das Obras da Avenida Contorno) no
Município de Centralina. (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA DE DESPESA: 404

Autoria: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Intervenções Urbanas e Habitacionais - Destina

Recursos, no Âmbito do Projeto Travessia, para Construção de Uma
Unidade Básica de Saúde Com Psf e Atendimento Odontológico
(Atendendo aos Bairros Novo Horizonte, Caju, Santos Dumont, Frutal I
e Iii; Iluminação e Reforma do Estádio Municipal Marretão; Sinalização
de Trânsito e Identificação das Ruas, no Município de Frutal.
(despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 405
Autoria: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades - Destina Recursos
para Aquisição de Equipamentos Pela Prefeitura Municipal de Monte
Carmelo para Atender Diversas Demandas de Bairros e Comunidades
do Município. (despesas de capital)

Valor: R$ 250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 406
Autoria: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades - Destina de
Recursos para Aquisição de Equipamentos e Manutenção de
Atividades da Prefeitura Municipal de Conceição da Aparecida,
Atendendo às Demandas de Diversos Bairros e Comunidades.
(despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 407
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Autoria: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Intervenções Urbanas e Habitacionais - Destina

Recursos para Obras de Infra-Estrutura de Saneamento e Transporte
no Município de Iturama, Atendendo a Diversos Bairros e
Comunidades. (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 408
Autoria: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Intervenções Urbanas e Habitacionais - Destina

Recursos para Obras de Infra-Estrutura de Saneamento, Transporte e
Urbanização no Município de Patos de Minas, Atendendo a Diversos
Bairros e Comunidades. (despesas de capital)

Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 409
Autoria: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades - Destina Recursos
para Aquisição de Veículo para o Conselho Tutelar do Município de
Inconfidentes (despesas de capital)

Valor: R$ 28.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 410
Autoria: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Intervenções Urbanas e Habitacionais - Destina

Recursos para Obras de Revitalização de Praças e Asfaltamento de
Vias Públicas no Município de Ilicínea, Atendendo a Diversos Bairros
e Comunidades. (despesas de capital)
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Valor: R$ 40.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 411
Autoria: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Criação e Consolidação de Pólos de

Desenvolvimento do Esporte - Destina Recursos para Ações de
Esporte e Lazer no Município de Guarani. (despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 412
Autoria: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Intervenções Urbanas e Habitacionais - Destina

Recursos para Obras de Reforma e Revitalização de Praça no
Município de Guaxupé. (despesas de capital)

Valor: R$ 40.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 413
Autoria: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades - Destina Recursos
para Aquisição de Equipamentos e Manutenção de Entidade
Comunitária (despesas de capital)

Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 414
Autoria: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Criação e Consolidação de Pólos de

Desenvolvimento do Esporte - Destina Recursos para Projeto Rua de
Lazer no Município de Contagem. (despesas correntes)
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Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 415
Autoria: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e

Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 416
Autoria: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e

Equipamentos Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 417
Autoria: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 418
Autoria: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Investimentos Especiais em Municípios

Estratégicos (despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 419
Autoria: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
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Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 420
Autoria: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Intervenções Urbanas e Habitacionais (despesas

de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 421
Autoria: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 422
Autoria: Weliton Prado
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas

(despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 423
Autoria: Braulio Braz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas

(despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 424
Autoria: Braulio Braz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 425
Autoria: Braulio Braz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 426
Autoria: Arlen Santiago
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas de capital)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 427
Autoria: Arlen Santiago
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas correntes)
Valor: R$ 850.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 428
Autoria: Luiz Humberto Carneiro
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas

(despesas de capital)
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Valor: R$ 600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 429
Autoria: Luiz Humberto Carneiro
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 430
Autoria: Luiz Humberto Carneiro
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 431
Autoria: Luiz Humberto Carneiro
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 432
Autoria: Délio Malheiros
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual do Patrimônio

Histórico e Artístico de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Obras de Conservação e Restauração do

Patrimônio Cultural - Conservação e Restauração da Igreja Nossa
Senhora do Rosário, Localizada no Município de Itamarandiba, Região
do Jequitinhonha. (despesas de capital)

Valor: R$ 90.000,00
Dedução: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de
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Minas Gerais - 1126 - Obras de Conservação e Restauração do
Patrimônio Cultural (investimentos - Obra: 358)

EMENDA DE DESPESA: 433
Autoria: Délio Malheiros
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Adequação e Aumento da Capacidade Viária -

Elaboração de Estudos e Projetos de Engenharia para a MG 214, Que
Liga as Cidades de Itamarandiba à Capelinha, no Vale do
Jequitinhonha/Mucuri (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - 1356 - Adequação e Aumento da Capacidade Viária
(investimentos - Obra: 714)

EMENDA DE DESPESA: 434
Autoria: Délio Malheiros
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Conservação de Rodovias Estaduais e Federais

Delegadas - Conservação de Rodovias no Entorno da Cidade de
Itamarandiba, na Região do Jequitinhonha. (despesas de capital)

Valor: R$ 397.620,00
Dedução: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - 4518 - Conservação de Rodovias Estaduais e Federais
Delegadas (investimentos - Obra: 830)

EMENDA DE DESPESA: 435
Autoria: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de

Minas Gerais
Objeto do Gasto: Policiamento Ostensivo Geral (despesas de

capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 436
Autoria: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do

Estado de Minas Gerais
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Objeto do Gasto: Prevenção e Combate a Sinistros (despesas de

capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 437
Autoria: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas

Gerais
Objeto do Gasto: Investigações e Polícia Judiciária (despesas de

capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 438
Autoria: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Construção, Reformas e Melhorias em Unidades

Habitacionais (despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 439
Autoria: Antônio Júlio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 700.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 440
Autoria: Antônio Júlio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 441
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Autoria: Antônio Júlio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas correntes)
Valor: R$ 30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 442
Autoria: Antônio Júlio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 443
Autoria: Antônio Júlio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas correntes)
Valor: R$ 135.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 444
Autoria: Antônio Júlio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas de capital)
Valor: R$ 135.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 445
Autoria: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 446
Autoria: Sargento Rodrigues
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 447
Autoria: Sebastião Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 448
Autoria: Sebastião Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 449
Autoria: Sebastião Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: - Construção, Ampliação e Reestruturação de

Espaços Esportivos e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 450
Autoria: Sebastião Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

correntes)
Valor: R$ 50.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 451
Autoria: Sebastião Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 452
Autoria: Sebastião Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: - Financiamento de Reforma, Construção,

Equipamentos e Mobiliários das Unidades Básicas de Saúde
(despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 453
Autoria: Sebastião Costa
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Medicamentos Básicos (despesas correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 454
Autoria: José Henrique
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 455
Autoria: José Henrique
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
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(despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 456
Autoria: José Henrique
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Ensino Fundamental

(despesas de capital)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 457
Autoria: José Henrique
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços

Esportivos e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 458
Autoria: José Henrique
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 459
Autoria: José Henrique
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas de capital)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 460
Autoria: Sargento Rodrigues
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas

(despesas de capital)
Valor: R$ 250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 461
Autoria: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 462
Autoria: Getúlio Neiva
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

de capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 463
Autoria: Getúlio Neiva
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 464
Autoria: Getúlio Neiva
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 700.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 465
Autoria: Getúlio Neiva
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 466
Autoria: Getúlio Neiva
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)

Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 467
Autoria: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 550.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 468
Autoria: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 469
Autoria: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
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Educação

Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$ 140.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 470
Autoria: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e

Equipamentos Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)
Valor: R$ 60.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 471
Autoria: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)
Valor: R$ 35.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 472
Autoria: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 15.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 473
Autoria: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Construção, Reformas e Melhorias em Unidades

Habitacionais (despesas de capital)
Valor: R$ 15.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 474
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Autoria: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Implantação de Sistemas de Saneamento

(despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 475
Autoria: Roberto Carvalho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 635.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 476
Autoria: Vanderlei Jangrossi
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Divulgação Governamental - Promover Campanha

Publicitaria de Incentivo ao Consumo de Leite no Ambito do Estado de
Minas Gerais. (despesas correntes)

Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 477

Autoria: Alencar da Silveira Jr
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 478
Autoria: Alencar da Silveira Jr
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
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Desenvolvimento Social

Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 550.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 479
Autoria: Alencar da Silveira Jr
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)

Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 480
Autoria: Alencar da Silveira Jr
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 481
Autoria: Alencar da Silveira Jr
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 482
Autoria: Alencar da Silveira Jr
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Ensino Fundamental

(despesas de capital)
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Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 483
Autoria: Alencar da Silveira Jr
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 484
Autoria: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Sistema de Certificação Ocupacional - Ensino

Fundamental - Qualificação e Profissionalização dos Professores do
Sul de Minas. (despesas de capital)

Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 485

Autoria: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Sistema de Certificação Ocupacional - Ensino

Médio - Qualificação e Profissionalização dos Educadores. (despesas
de capital)

Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 486

Autoria: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Avaliação da Educação Básica (Proeb e Proalfa) -

Consolidar e Avaliar a Educação no Estado. (despesas de capital)
Valor: R$ 3.000.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação
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Governamental (outras despesas correntes)

EMENDA DE DESPESA: 487
Autoria: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Construção, Ampliação E/Ou Reforma de Estradas

Turísticas e Ecológicas - Melhoramento da Infra-Estrutura das Vias
Urbanas. (despesas correntes)

Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 488

Autoria: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Implantação, Pavimentação e Recuperação de

Acessos Municipais e Vias Urbanas - Melhoramentos em Acessos
Viários das Cidades do Sul de Minas. (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 489

Autoria: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Elaboração de Projeto de Engenharia - Elaboração

de Estudos e Projetos Executivos de Estradas. (despesas de capital)
Valor: R$ 250.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 490

Autoria: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Formação de Jovens nas Áreas de Artes, Esportes

e Cultura Digital - Promover a Formação e o Desenvolvimento do
Jovem da Região Sul de Minas. (despesas correntes)

Valor: R$ 1.636.242,00
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Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 491

Autoria: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Concepção do Centro da Juventude - Implantação

de Centros da Juventude. (despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 492

Autoria: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Mineiro de Gestão das

Águas
Objeto do Gasto: Estruturação do Sistema Estadual de Informações

Sobre Recursos Hídricos - Melhorar a Gestão dos Recursos Hídricos.
(despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 493

Autoria: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Mineiro de Gestão das

Águas
Objeto do Gasto: Fomento e Consolidação da Cobrança Pelo Uso

de Recursos Hídricos - Incentivo à Racionalização do Uso da Água.
(despesas correntes)

Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 494

Autoria: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Estadual do Meio

Ambiente
Objeto do Gasto: Desenvolvimento de Instrumentos de Incentivo a

Gestao Adequada de Residuos Solidos - Incentivo à Gestão
Adequada dos Resíduos Sólidos. (despesas correntes)
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Valor: R$ 25.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 495

Autoria: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Objeto do Gasto: Monitoramento e Geoprocessamento Ambiental -

Semad - Monitoramento e Geoprocessamento dos Recursos
Ambientais. (despesas correntes)

Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 496

Autoria: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Turismo
Objeto do Gasto: Estruturação de Destinos Turísticos - Desenvolver,

Consolidar e Promover Novos Destinos Turísticos. (despesas
correntes)

Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 497

Autoria: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Turismo
Objeto do Gasto: Informações Turísticas - Sistematizar Informações

Sobre o Turismo de Minas Gerais. (despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 498

Autoria: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Desenvolvimento e Implantação do Sistema

Estadual de Informações de Saneamento - Desenvolver e Implantar
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Sistema de Informações de Saneamento Básico. (despesas correntes)

Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 499

Autoria: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Turismo
Objeto do Gasto: Estruturação de Destinos Turísticos - Desenvolver,

Consolidar e Promover Novos Destinos Turísticos. (despesas
correntes)

Valor: R$ 10.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 500

Autoria: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Implantação de Obras de Arte Especiais (Pontes e

Viadutos) - Construção de Ponte Sobre o Rio das Velhas, Mgt-262, no
Município de Sabará. (despesas de capital)

Valor: R$ 6.000.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 501

Autoria: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura -

Reforma da Policlínica Dr. Gentil Macedo Júnior, no Município de São
José da Lapa. (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 502

Autoria: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
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Desenvolvimento Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Implementação de Regularização Fundiária e
Ações Urbanísticas - Regularização Urbanística do Loteamento
Irregularmente Executado Pela Associação Habitacional Nossa Casa
da Vitalidade da Grande Belo Horizonte (Hanovi), na Fazenda São
José, Bairro Jardim Vitória, Belo Horizonte, Com a Finalidade de
Solucionar os Problemas Sociais Acarretados aos Adquirentes dos
Lotes, Bem Como as Repercussões Nocivas Sobre os Planos
Urbanísticos e Ambiental. (despesas correntes)

Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 503

Autoria: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde -

Aquisição de Uma Ambulância Grande, Tipo Dukato, para o Município
de Santa Fé de Minas. (despesas de capital)

Valor: R$ 90.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 504

Autoria: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Informatizar

a Biblioteca Pública Municipal Professor Joaquim Sepúlveda,
Localizada no Município de Sabará. (despesas correntes)

Valor: R$ 70.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 505

Autoria: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal - Construção

de Anexo ao Prédio do Museu do Ouro em Sabará. (despesas
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correntes)

Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 506

Autoria: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 267.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 507
Autoria: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

de capital)
Valor: R$ 20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 508
Autoria: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

correntes)
Valor: R$ 30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 509
Autoria: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 590.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA DE DESPESA: 510

Autoria: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial

(despesas de capital)
Valor: R$ 25.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 511
Autoria: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas de capital)
Valor: R$ 145.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 512
Autoria: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e

Equipamentos Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 513
Autoria: Wander Borges
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 373.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 514
Autoria: Antônio Carlos Arantes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Implantação, Pavimentação e Recuperação de

Acessos Municipais e Vias Urbanas - Recurso Destinado ao Município
de São Sebastião do Paraíso para Pavimentação de Um Trecho de 12
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Km Que Liga a Br-265 ao Distrito de Guardinha. (despesas de capital)

Valor: R$ 3.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 515
Autoria: Antônio Carlos Arantes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Pavimentação de Rodovias da Rede Estadual -

Recurso Destinado à Pavimentação da Mg-170 do Trecho Que Liga o
Município de Pimenta à Guapé, Uma Vez Que o Projeto Está em Fase
de Licitação. (despesas de capital)

Valor: R$ 10.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 516
Autoria: Antônio Carlos Arantes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 517
Autoria: Antônio Carlos Arantes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 518
Autoria: Antônio Carlos Arantes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 250.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 519
Autoria: Antônio Carlos Arantes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

de capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 520
Autoria: Antônio Carlos Arantes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 521
Autoria: Antônio Carlos Arantes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas de capital)
Valor: R$ 250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 522
Autoria: Antônio Carlos Arantes
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Recuperação de Rodovias - Recurso Destinado a

Pavimentação de 19 Km da Estrada Vicinal Que Liga os Municípios de
Jacuí à Fortaleza de Minas. (despesas de capital)

Valor: R$ 5.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 523
Autoria: Paulo Cesar
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
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Objeto do Gasto: - Construção de Uma Trincheira no Município de

Nova Serrana, Transversal à Br-262, Ligando o Bairro Park Dona
Gumercinda Martins ao Bairro Novo Horizonte. (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE TEXTO: 524
Autoria: Almir Paraca
Dê-se ao caput do art. 7º a seguinte redação:
"Art. 7° - Fica o Poder Executivo autorizado a abri r créditos

suplementares ao Orçamento Fiscal até o limite de 5% (cinco por
cento) da despesa fixada no art. 1°.".

Justificação: Em um período de estabilidade econômica e inflação
controlada não é possível aceitar erros de planejamento com margem
de erro elevada. A média de suplementação ao orçamento fiscal é de
5% do valor inicial das despesas, incluindo os créditos orçamentários
que não oneram o limite determinado nos respectivos orçamentos.
Assim, o limite de 10% proposto, com todas as exceções do parágrafo
único, supera em muito as reais necessidades da execução
orçamentária, permitindo uma excessiva margem de remanejamentos.
A emenda tem, assim, o objetivo de tornar mais rigoroso e realista o
planejamento das ações do governo. Além disso a emenda procura
tornar o Poder Legislativo, de acordo com os princípios
constitucionais, co-responsável pelo planejamento estadual. Hoje o
Legislativo pode alterar menos de 10% das despesas da proposta
orçamentária enquanto o Executivo, segundo o artigo que desejamos
modificar, tem a autorização de modificar livremente, sem discussão
com o Parlamento, bem mais do que 10% da lei aprovada, sempre
considerando as exceções previstas no parágrafo. A emenda procura
corrigir essa enorme assimetria entre os Poderes, ampliando o
controle democrático sobre a gestão financeira do Estado.

EMENDA DE TEXTO: 525
Autoria: Almir Paraca
Dê-se ao caput do art. 8º a seguinte redação:
"Art. 8° - Fica autorizada a abertura de créditos s uplementares a

cada dotação do orçamento de investimento das empresas
controladas pelo Estado até o limite de 15% (quinze por cento) do
respectivo valor.".
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Justificação: Em um período de estabilidade econômica e inflação

controlada não é possível aceitar erros de planejamento com margem
de erro superior a 20%. A emenda tem, assim, o objetivo de tornar
mais realista o planejamento das ações das empresas estatais. Além
disso a emenda procura garantir que o Legislativo seja co-responsável
pelo planejamento estadual, dando maior efetividade ao orçamento de
investimentos. A emenda procura corrigir essa situação por meio da
adoção de solução já consagrada pelo orçamento da União, que
impõe limite para a possibilidade de abertura de créditos
suplementares a cada dotação. Evita-se, desse modo, a abertura de
"janelas" orçamentárias que tornam completamente irrealista o
orçamento de investimentos.

EMENDA DE TEXTO: 526
Autoria: Almir Paraca
Acrescente-se ao Art. 7° o seguinte § 2°, passando o parágrafo

único a § 1°:
"§ 2° - A autorização concedida pelo caput deste ar tigo não se aplica

ao programa 709 "Comunicação Social.".
Justificação: A dotação referente à publicidade do governo já teve,

até setembro deste ano, um percentual de suplementação de 200%.
Como parâmetro do que significa essa variação, lembramos que o
crédito inicial da publicidade do governo era menor do que a despesa
prevista em 23 dos programas estruturadores. Com a suplementação
do programa de divulgação, 13 dos 54 programas estruturadores
constantes no orçamento fiscal têm previsão de despesa menor do
que a da publicidade. De fato, até 31 de outubro, o valor realizado na
divulgação governamental (R$39,517 milhões), apenas com recursos
próprios do Estado, é maior do que todas as despesas empenhadas
em 45 dos 54 programas estruturadores que podem ser
acompanhados pelo SIAF-MG. É inaceitável que uma despesa tão
pouco importante para a população do Estado seja tão favorecida pelo
governo. A emenda procura submeter estes gastos ao controle efetivo
do Legislativo e da sociedade e garantir a devida prioridade às
despesas realmente relevantes para a população.

EMENDA DE TEXTO: 527
Autoria: Almir Paraca
Suprima-se, no Demonstrativo da Aplicação de Recursos nas Ações
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e Serviços Públicos de Saúde, constante no Anexo I, as expressões
"1251.10 Polícia Militar do Estado de Minas Gerais (fontes 10 e 60)
17.207.088", "2011.10 Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais (fonte 49) 136.644.5720", '2121.10 Instituto
de Previdência dos Servidores Militares do Estado de Minas Gerais
(fonte 49) 176.800.000', "4461.09 272 702 7 725 Benefícios
previdenciários - IPSEMG (fontes 10 e 42 - aposentadorias e
proventos) 88.425.440", "4461.092727027209 Benefícios
previdenciários - Funed (fonte 10) 4.510.702", '4461.092727027225
Benefícios previdenciários - FHEMIG (fonte 10) 28.549.592",
'4461.092727027312 Benefícios previdenciários - HEMOMINAS (fonte
10) 830.139", '4461.0927270027959 Benefícios previdenciários -
Secretaria de Saúde (fonte 10) 69.462.736', '4461.092727027012
Benefícios previdenciários Escola de Saúde Pública(fonte 10) 1.000",
"5081.10 512 048 3 003 Implantação, ampliação e melhoria dos
sistemas de Abastecimento de Água em Localidades com Concessão
da COPASA 400.000.000", "5081.10 512 048 3 004 Implantação,
ampliação e melhoria dos sistemas de esgotamento sanitário em
localidades com concessão da COPASA 300.000.000" e "5081.10 512
048 3 005 Implantação dos sistemas de tratamento de esgoto
sanitário em localidades com concessão da COPASA 125.000.000"
substituindo-se as expressões "3.451.023.486" e "14,90" pelas
expressões "2.103.592.217" e "9,08', respectivamente.

Justificação: O Governo tenta encobrir no demonstrativo o déficit de
previsão de recursos vinculados ao SUS. A emenda procura dar
transparência ao orçamento do Estado, explicitando o déficit de 675
milhões no setor. Para isso, propomos a supressão de todas as
despesas custeadas com fontes diferentes das previstas na EC 29/00,
assim como de todos as despesas que contrariam a Resolução
322/03 do Conselho Nacional de Saúde, homologada pelo Ministério
da Saúde e o projeto de regulamentação já em estágio final de
tramitação no Congresso Nacional.

EMENDA DE DESPESA: 528
Autoria: Almir Paraca
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde -

Aumentar, em 1% da Base Vinculável, o Valor da Aplicação em Ações
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e Serviços Públicos de Saúde, Reduzindo-Se o Déficit Atual, à Razão
de no Mínimo 1/3 ao Ano Até 2011, de Modo a Iniciar a Adequação
das Contas Estaduais à Regulamentação da Emenda Nº 29, em Fase
Final de Tramitação no Congresso Nacional, para Que o Estado
Aplique, em 2011, os 12% Previstos Pela Constituição Desde 2000.
(despesas correntes)

Valor: R$ 223.381.184,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 529
Autoria: Almir Paraca
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Terras do Estado de

Minas Gerais
Objeto do Gasto: Desenvolvimento Sustentável, Segurança

Alimentar , Pacificação no Campo e Acesso a Crédito e Renda
(despesas de capital)

Valor: R$ 10.000.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 530

Autoria: Almir Paraca
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Indenizações a Vítimas de Tortura (despesas

correntes)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 531

Autoria: Almir Paraca
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo para a Infância e a

Adolescência
Objeto do Gasto: Apoio aos Municípios e Entidades nos Serviços de

Atendimento aos Direitos da Criança e do Adolescente (despesas
correntes)

Valor: R$ 2.500.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
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EMENDA DE DESPESA: 532

Autoria: Almir Paraca
Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica

e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Assistência Técnica e Extensão Rural - Manejo

Integrado de Sub-Bacias para a Revitalização do Rio São Francisco
(despesas correntes)

Valor: R$ 5.000.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 533

Autoria: Almir Paraca
Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica

e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Assistência Técnica e Extensão Rural - Manejo

Integrado de Sub-Bacias para a Revitalização do Rio Jequitinhonha
(despesas correntes)

Valor: R$ 5.000.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 534

Autoria: Almir Paraca
Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica

e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Assistência Técnica e Extensão Rural - Manejo

Integrado de Sub-Bacias para a Revitalização do Rio Doce (despesas
correntes)

Valor: R$ 5.000.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 535

Autoria: Almir Paraca
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa

Social
Objeto do Gasto: Incentivo à Ampliação do Sistema Apac - Apoio

para a Conclusão da Obra de Construção do Centro de Reintegração
Social da Apac de Paracatu (despesas de capital)
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Valor: R$ 2.000.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4281 - Incentivo à

Ampliação do Sistema Apac (investimentos)
EMENDA DE DESPESA: 536

Autoria: Almir Paraca
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Educacional Caio

Martins
Objeto do Gasto: Acolhimento a Crianças e Jovens para Educação e

Semi-Profissionalização - Reforma das Instalações das Unidades
Educacionais da Fundação e Compra de Equipamentos, Veículos,
Máquinas e Implementos Agrícolas e Utensílios. (despesas de capital)

Valor: R$ 30.000.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 537

Autoria: Almir Paraca
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Educacional Caio

Martins
Objeto do Gasto: Planejamento, Gestão e Finanças - Qualificação e

Requalificação do Quadro de Funcionários e do Corpo de Voluntários
das Unidades da Fundação. (despesas correntes)

Valor: R$ 2.000.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 2002 - Planejamento,

Gestão e Finanças (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 538

Autoria: Almir Paraca
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Educacional Caio

Martins
Objeto do Gasto: Planejamento, Gestão e Finanças - Revisão e

Atualização da Metodologia de Ensino da Fundação. (despesas
correntes)

Valor: R$ 1.500.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 2002 - Planejamento,

Gestão e Finanças (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 539

Autoria: Almir Paraca
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Educacional Caio
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Martins

Objeto do Gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas
correntes)

Valor: R$ 10.000.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 540

Autoria: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: - Bolsa-Atleta (despesas correntes)
Valor: R$ 3.030.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 541

Autoria: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Melhoria de Ligações e Acessos em Rodovias do

Vale do Rio Doce - Pavimentação Asfáltica de 24 Km, Entre os
Municípios de Belo Oriente e Santana do Paraíso Passando Por Bom
Jesus do Bagre (despesas de capital)

Valor: R$ 7.170.248,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 542

Autoria: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do

Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Reforma e Ampliação de Unidades Prediais do

Cbmmg - Construção de Uma Bomberolândia no 2º Batalhão do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais, Localizado no
Município de Contagem. (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 543
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Autoria: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do

Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Reforma e Ampliação de Unidades Prediais do

Cbmmg - Construção de Um Centro de Formação no 2º Batalhão do
Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, Localizado em
Contagem. (despesas de capital)

Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 544

Autoria: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Unidades da

Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - Reforma da Praça de
Esportes do 18º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais,
Localizado no Município de Contagem. (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 545

Autoria: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios

Públicos - Reforma do Centro Social Urbano - Cesu do Bairro
Amazonas, no Município de Contagem (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 546

Autoria: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios

Públicos - Reforma do Centro Social Urbano - Cesu do Bairro
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Eldorado, no Município de Contagem. (despesas de capital)

Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 547

Autoria: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial

(despesas correntes)
Valor: R$ 15.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 548
Autoria: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)

Valor: R$ 180.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 549
Autoria: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 560.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 550
Autoria: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial

(despesas de capital)
Valor: R$ 45.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 551
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Autoria: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

de capital)
Valor: R$ 110.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 552
Autoria: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

correntes)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 553
Autoria: Carlin Moura
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 440.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 554
Autoria: Alberto Pinto Coelho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 555
Autoria: Alberto Pinto Coelho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
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Valor: R$ 550.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 556
Autoria: Alberto Pinto Coelho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas de capital)
Valor: R$ 250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 557
Autoria: Alberto Pinto Coelho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 558
Autoria: Alberto Pinto Coelho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

de capital)
Valor: R$ 75.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 559
Autoria: Alberto Pinto Coelho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

correntes)
Valor: R$ 25.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 560
Autoria: Alberto Pinto Coelho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
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Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)

Valor: R$ 25.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 561
Autoria: Alberto Pinto Coelho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas

(despesas correntes)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 562
Autoria: Alberto Pinto Coelho
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e

Equipamentos Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)
Valor: R$ 25.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 563
Autoria: Ruy Muniz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial

(despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 564
Autoria: Ruy Muniz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 565
Autoria: Ruy Muniz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
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Desenvolvimento Regional e Política Urbana

Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas
(despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 566
Autoria: Ruy Muniz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 567
Autoria: Ruy Muniz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)

Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 568
Autoria: Ruy Muniz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 569
Autoria: Ruy Muniz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas correntes)
Valor: R$ 350.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA DE DESPESA: 570

Autoria: Ruy Muniz
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas de capital)
Valor: R$ 350.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 571
Autoria: Rêmolo Aloise
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas

(despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 572
Autoria: Rêmolo Aloise
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 573
Autoria: Antônio Genaro
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 574
Autoria: Antônio Genaro
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas

(despesas de capital)
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Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 575
Autoria: Antônio Genaro
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas correntes)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 576
Autoria: Antônio Genaro
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 577
Autoria: Dinis Pinheiro
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 578
Autoria: Dinis Pinheiro
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 170.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 579
Autoria: Dinis Pinheiro
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
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Governo

Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)

Valor: R$ 600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 580
Autoria: Dinis Pinheiro
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 581
Autoria: Dinis Pinheiro
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas

(despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 582
Autoria: Dinis Pinheiro
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)

Valor: R$ 30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 583
Autoria: Gustavo Valadares
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Pavimentação de Rodovias da Rede Estadual -

Pavimentação da Rodovia Mg-129 Que Liga os Municípios de São
Gonçalo do Rio Abaixo e Itabira (despesas de capital)
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Valor: R$ 1.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 584
Autoria: Gustavo Valadares
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de

Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: - Construção do Portal Sul / Belvedere - Ligação

da Br-356 e Mg-030 (despesas de capital)
Valor: R$ 1.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 585
Autoria: Gustavo Valadares
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas de capital)
Valor: R$ 30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 586
Autoria: Gustavo Valadares
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 587
Autoria: Gustavo Valadares
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 670.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 588
Autoria: Gustavo Valadares
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas de capital)
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Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 589
Autoria: Delvito Alves
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 80.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 590
Autoria: Delvito Alves
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 233.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 591
Autoria: Delvito Alves
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Atendimento a Municipios Através de Ações

Emergenciais Contra as Secas (despesas de capital)
Valor: R$ 82.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 592
Autoria: Delvito Alves
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

correntes)
Valor: R$ 40.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 593
Autoria: Delvito Alves
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas de capital)
Valor: R$ 360.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 594
Autoria: Delvito Alves
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 595
Autoria: Delvito Alves
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

de capital)
Valor: R$ 105.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 596
Autoria: Sargento Rodrigues
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 597
Autoria: Hely Tarqüínio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde -

Ampliação do Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas.
(despesas de capital)

Valor: R$ 700.000,00
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Dedução: Secretaria de Estado de Turismo - 4105 - Promoção e

Divulgação do Turismo (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 598

Autoria: Hely Tarqüínio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 1.200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 599
Autoria: Hely Tarqüínio
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas de capital)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 600
Autoria: Lafayette de Andrada
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos

Hospitais do Sistema Único de Saúde - Pro-Hosp (despesas de
capital)

Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 601
Autoria: Lafayette de Andrada
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 430.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 602
Autoria: Lafayette de Andrada
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
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Objeto do Gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços

Esportivos e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Valor: R$ 30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 603
Autoria: Lafayette de Andrada
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 210.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 604
Autoria: Lafayette de Andrada
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas

(despesas de capital)
Valor: R$ 70.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 605
Autoria: Lafayette de Andrada
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Construção, Reformas e Melhorias em Unidades

Habitacionais (despesas de capital)
Valor: R$ 70.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 606
Autoria: Lafayette de Andrada
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 340.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA DE DESPESA: 607

Autoria: Lafayette de Andrada
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Cultura
Objeto do Gasto: Apoio a Ações e Projetos Culturais Via Fundo

Estadual da Cultura (despesas correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 608
Autoria: Cecília Ferramenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 609
Autoria: Cecília Ferramenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)

Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 610
Autoria: Cecília Ferramenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 692.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 611
Autoria: Cecília Ferramenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
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Objeto do Gasto: Desenvolvimento do Ensino Médio (despesas de

capital)
Valor: R$ 65.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 612
Autoria: Cecília Ferramenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

correntes)
Valor: R$ 35.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 613
Autoria: Cecília Ferramenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: - Elaborar Planos de Mapeamento das Áreas de

Riscos em Municípios da Rmva (despesas correntes)
Valor: R$ 1.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 614
Autoria: Cecília Ferramenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: - Elaborar Projetos de Requalificação dos Centros

Urbanos para os Municípios da Rmva. (despesas correntes)
Valor: R$ 1.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 615
Autoria: Cecília Ferramenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: - Elaborar Planos de Regularização Fundiária e

Projetos de Urbanização de Assentamentos Informais nos Municípios
da Rmva (despesas correntes)

Valor: R$ 1.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
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EMENDA DE DESPESA: 616

Autoria: Cecília Ferramenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: - Capacitar Gestores Públicos, Conselheiros,

Assim Como Outros Atores da Sociedade Civil em Municípios
Integrantes da Rmva para Promoverem a Gestão Metropolitana e o
Desenvolvimento Regional. (despesas correntes)

Valor: R$ 1.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 617
Autoria: Cecília Ferramenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: - Apoiar os Municípios da Rmva na Aplicação do

Estatuto das Cidades e da Legislação Urbanística Federal, Estadual e
Municipal de Planejamento Urbano; na Instalação e no
Funcionamento dos Órgãos de Gestão Metropolitana; na Articulação,
Integração de Funções e Captação de Recursos para Ações de
Interesse Metropolitano; Apoiar a Realização de Eventos Técnicos.
(despesas correntes)

Valor: R$ 1.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 618
Autoria: Cecília Ferramenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: - Equipar a Agência de Desenvolvimento da Rmva

(despesas correntes)
Valor: R$ 1.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 619
Autoria: Cecília Ferramenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: - Estruturar e Apoiar o Arranjo Institucional de

Gestão Metropolitana Previsto na Lei Complementar Nº 90/2006
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(despesas correntes)

Valor: R$ 1.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 620
Autoria: Cecília Ferramenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: - Subsidiar o Arranjo Institucional da Rmva de

Estudo Com Diagnóstico e Propostas de Intervenção Com
Abrangência Regional. (despesas correntes)

Valor: R$ 1.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 621
Autoria: Cecília Ferramenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Elaboração de Planos e Programas de

Desenvolvomento Urbano da Região Metropolitana do Vale do Aço
(despesas correntes)

Valor: R$ 8.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 622
Autoria: Doutor Rinaldo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa

Social
Objeto do Gasto: - Incentivo a Implantação de Conselhos

Comunitários de Segurança Pública (Consep'S) em 112 Municípios
Com População de 10.000 a 100.000 Habitantes.

Mobilização Social Por Meio de Conselhos Comunitários de
Segurança Pública(Consep'S). (despesas de capital)

Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 623

Autoria: Doutor Rinaldo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde
Objeto do Gasto: - Habilitar Profissionais Médicos para a Função de
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Preceptor/Tutor de Residência Médica.

Formação Ee Qualificação de Preceptores/Tutores de Residentes
(despesas correntes)

Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação

Governamental (outras despesas correntes)
EMENDA DE DESPESA: 624

Autoria: Doutor Rinaldo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa

Social
Objeto do Gasto: Apoio a Municípios e Entidades na Implantação de

Projetos na Área de Segurança Pública (despesas de capital)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 625
Autoria: Doutor Rinaldo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Econômico
Objeto do Gasto: Ações Estratégicas para Cadeias Produtivas e

Arranjos Produtivos Locais (despesas correntes)
Valor: R$ 30.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 626
Autoria: Doutor Rinaldo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e

Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)
Valor: R$ 35.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 627
Autoria: Doutor Rinaldo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e

Equipamentos Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)
Valor: R$ 80.000,00
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Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 628
Autoria: Doutor Rinaldo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas correntes)
Valor: R$ 73.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 629
Autoria: Doutor Rinaldo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 242.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 630
Autoria: Doutor Rinaldo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas

(despesas de capital)
Valor: R$ 630.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 631
Autoria: Doutor Rinaldo
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura

(despesas de capital)
Valor: R$ 110.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 632
Autoria: Walter Tosta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
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(despesas de capital)

Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 633
Autoria: Walter Tosta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 634
Autoria: Walter Tosta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com

Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)

Valor: R$ 250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 635
Autoria: Walter Tosta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 636
Autoria: Walter Tosta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Atendimento a Municipios Através de Ações

Emergenciais Contra as Secas (despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 637
Autoria: Walter Tosta
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 638
Autoria: Carlos Pimenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Esportes e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas

correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 639
Autoria: Carlos Pimenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de

capital)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 640
Autoria: Carlos Pimenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 641
Autoria: Carlos Pimenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde

(despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 642
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Autoria: Carlos Pimenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas

(despesas de capital)
Valor: R$ 700.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 643
Autoria: Carlos Pimenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas

Simplificados de Abastecimento de Água em Localidades Fora da
Área de Concessão da Copasa (despesas de capital)

Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

EMENDA DE DESPESA: 644
Autoria: Carlos Pimenta
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de

Educação
Objeto do Gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e

Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência

“MENSAGEM Nº 314/2008*
Belo Horizonte, 9 de dezembro de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Em nosso Governo, a questão fundiária tem merecido prioridade,

conscientes que estamos da relevância econômica e social da justa
distribuição da terra e da produtividade agropecuária. Assim, a
Secretaria de Estado Extraordinária para Assuntos de Reforma
Agrária - com o concurso do Instituto de Terras do Estado de Minas
Gerais - vem desenvolvendo intenso trabalho para promoção de
assentamentos rurais e para regularização de terras devolutas.

É nesse contexto que estamos encaminhando a essa egrégia
Assembléia a anexa proposta de Emenda ao Projeto de Lei, cujo
objetivo será estender a isenção do pagamento de emolumentos
notariais para certidões de registro de área devoluta, exaradas para
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instruir processos que dependam de autorização legislativa. A Lei que
se propõe modificar é a de nº 14.313, de 19 de junho de 2002, e diz
exatamente de isentar beneficiários de terras rurais do pagamento de
emolumentos. Já o Projeto que se sugere receba a emenda é o de nº
2.701/2008, que disciplina o pagamento de emolumentos notariais,
entre outros aspectos.

Nesses termos, conto com a valiosa consideração do Parlamento
mineiro para que a proposição mereça a receptividade que a
importância do assunto lhe reserva.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 2.701/2008
Art. ... - O art. 1º da Lei nº 14.313, de 19 de junho de 2002, fica

acrescido do seguinte  parágrafo único:
“Art. 1º - (...)
Parágrafo único - A isenção a que se refere o “caput” se aplica aos

emolumentos relativos à certidão de registro de área, em nome do
beneficiário ou antecessores, de que trata o art. 30, § 1º, V da Lei nº
11.020, de 8 de janeiro de 1993.”.”

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 315/2008*

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, Emenda ao Projeto de Lei nº
2.897/2008 com o objetivo de autorizar abertura de crédito especial no
valor de R$476.526.872,17 (quatrocentos e setenta e seis milhões,
quinhentos e vinte e seis mil, oitocentos e setenta e dois reais e
dezessete centavos) em favor do Fundo de Apoio Habitacional aos
Militares.

Tendo em vista que o Projeto de Lei de criação do Fundo tramita
nessa Casa e que há urgência na sua operacionalização
encaminhamos a referida emenda para que o Poder Executivo possa
abrir o crédito em 2008 e operacionalizar o Programa de Apoio
Habitacional aos Militares viabilizando o atendimento de despesas
com concessões de financiamentos habitacionais.

O crédito especial utilizará como fonte de recursos a anulação de
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dotações orçamentárias de pessoal da Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais - PMMG, no montante de R$476.526.872,17
(quatrocentos e setenta e seis milhões, quinhentos e vinte e seis mil,
oitocentos e setenta e dois reais e dezessete centavos).

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus Nobres Pares o expediente em anexo.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Belo Horizonte, de dezembro de 2008.
Senhor Governador,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência Emenda ao

Projeto de Lei nº 2.897/2008 com o objetivo de autorizar a abertura de
crédito especial no valor de R$476.526.872,17 (quatrocentos e
setenta e seis milhões, quinhentos e vinte e seis mil, oitocentos e
setenta e dois reais e dezessete centavos) em favor do Fundo de
Apoio Habitacional aos Militares.

Tendo em vista que o projeto de lei de criação do Fundo tramita
nessa Casa e que há urgência na sua operacionalização,
encaminhamos a referida emenda para que o Poder Executivo possa
abrir o crédito especial em 2008 com a finalidade de operacionalizar o
referido Programa de Apoio Habitacional nas suas despesas de
financiamento e demais despesas necessárias ao seu funcionamento.

O crédito especial utilizará como fonte de recursos a anulação de
dotações orçamentárias de pessoal da Polícia Militar do Estado de
Minas Gerais no montante de R$476.526.872,17 (quatrocentos e
setenta e seis milhões, quinhentos e vinte e seis mil, oitocentos e
setenta e dois reais e dezessete centavos).

Informo que a Emenda se faz necessária tendo em vista que o
Fundo está em vias de ser criado pelo Projeto de Lei nº 2.921/2008
que tramita na Assembléia Legislativa, e o Poder Executivo necessita
de autorização para abertura de crédito em favor do Fundo ainda em
2008.

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

Renata Vilhena, Secretária de Estado.
EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 2.897/2008
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A emenda do Projeto de Lei nº 2.897/2008 passa a ter a seguinte

redação:
“Autoriza a abertura de crédito suplementar de R$85.321.321,00 ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais e do Tribunal de Contas do Estado de Minas
Gerais e crédito especial em favor do Fundo de Apoio Habitacional
aos Militares do Estado de Minas Gerais no valor de
R$476.526.872,17.”

Acrescente-se ao Projeto de Lei nº 2.897/2008 os arts. 3º, 4º e 5º,
renumerando os demais, com a seguinte redação:

“......................................................
Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito especial ao

Orçamento Fiscal do Estado, em favor do Fundo de Apoio
Habitacional aos Militares no valor de R$476.526.872,17
(quatrocentos e setenta e seis milhões, quinhentos e vinte e seis mil,
oitocentos e setenta e dois reais e dezessete centavos) para
operacionalizar o Programa de Apoio Habitacional aos Militares
viabilizando o atendimento de despesas com concessões de
financiamentos habitacionais e despesas para operacionalização dos
financiamentos.

Art. 4º - Para atender ao disposto no art. 3º serão utilizados recursos
provenientes de anulação de dotações orçamentárias de pessoal da
Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG, no valor de
R$476.526.872,17 (quatrocentos e setenta e seis milhões, quinhentos
e vinte e seis mil, oitocentos e setenta e dois reais e dezessete
centavos).

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a incluir no orçamento de
2009 a unidade orçamentária, o programa e os recursos necessários a
garantir a operação referido do Fundo.

........................................................”.”
- À Comissão de Fiscalização Financeira para os fins do art. 205 do

Regimento Interno.
* - Publicado de acordo com o texto original.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.947/2008
Altera a Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de 1997, que

contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º – A Seção III do Capítulo II da Resolução nº 5.176, de 6 de

novembro de 1997, passa a intitular-se “Da Declaração de Instalação
da Legislatura e da Eleição da Mesa da Assembléia para o 1º Biênio”,
e o “caput” do art. 8º passa a ter a seguinte redação:

“Art. 8º – Em seguida à posse dos Deputados, o Presidente, de
forma solene e de pé, no que será acompanhado pelos presentes,
declarará instaladas a legislatura e a 1ª sessão legislativa ordinária e
dará início aos trabalhos de eleição da Mesa da Assembléia para o 1º
biênio.”.

Art. 2º – O inciso I e o § 1º do art. 13, o inciso I e o § 2º do art. 14, o
inciso VIII do art. 101, o inciso VIII e a alínea “g” do art. 102 da
Resolução nº 5.176, de 1997, passam a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 13 – (...)
I – ordinária a que, independentemente de convocação, realiza-se

nos dois períodos de funcionamento da Assembléia Legislativa em
cada ano, de 1º de fevereiro a 18 de julho e de 1º de agosto a 20 de
dezembro;

(...)
§ 1º – Quando recaírem em sábado, domingo ou feriado, as

reuniões previstas para as datas estabelecidas no inciso I poderão ser
transferidas para o primeiro dia útil subseqüente ou para o dia útil
imediatamente anterior.

(...)
Art. 14 – (...)
I – preparatórias as que se destinam à posse dos Deputados, à

eleição da Mesa da Assembléia para o 1º biênio e à instalação da 1ª
sessão legislativa ordinária;

(...)
§ 2º – As reuniões solenes, as preparatórias e as especiais são

realizadas com qualquer número de Deputados, exceto as destinadas
à eleição da Mesa da Assembléia.

Art. 101 – (...)
VIII – Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
(...)
Art. 102 – (...)
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VIII – da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável:
(...)
g) aspectos climáticos.”.
Art. 3º – O art. 14 da Resolução nº 5.176, de 1997, fica acrescido

dos seguintes §§ 1º e 2º, passando os seus §§ 1º e 2º a,
respectivamente, §§ 3º e 4º:

“Art. 14 – (...)
§ 1º – A instalação da 1ª sessão legislativa ordinária de cada

legislatura ocorrerá durante a 1ª reunião preparatória.
§ 2º – No início da legislatura, as reuniões ordinárias terão início

após a eleição da Mesa.”.
Art. 4º – O art. 101 da Resolução nº 5.176, de 1997, passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso XVIII:
“Art. 101 – (...)
XVIII – de Minas e Energia.”.
Art. 5º – O art. 102 da Resolução nº 5.176, de 1997, passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso XVIII:
“Art. 102 – (...)
XVIII – da Comissão de Minas e Energia:
a) a política de recursos atmosféricos, hídricos, energéticos,

minerários e de solos;
b) o direito minerário;
c) as políticas públicas destinadas ao fomento e à regulação da

cadeia produtiva dos recursos minerais no Estado, da prospecção à
indústria de transformação mineral;

d) a política de pesquisa, extração e comercialização de águas
minerais;

e) a legislação sobre estâncias hidrominerais.”.
Art. 6º – O “caput” do art. 129 da Resolução nº 5.176, de 1997,

passa a vigorar com a seguinte redação, acrescentando-se-lhe o § 1º
e passando os §§ 1º, 2º e 3º a, respectivamente, §§ 2º, 3º e 4º:

“Art. 129 – Dirigirá os trabalhos da reunião conjunta de comissões o
Presidente da comissão responsável pela análise do mérito da
proposição, conforme distribuição feita no recebimento.

§ 1º – Em caso de distribuição do projeto, no recebimento, a mais de
uma comissão para análise de mérito, dirigirá a reunião conjunta o
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Presidente mais idoso.”.

Art. 7º – Ficam revogados a Seção IV do Capítulo II do Título I e o
art. 12 da Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de 1997.

Art. 8º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 11 de dezembro de

2008.
Mesa da Assembléia
Justificação: A apresentação do projeto de resolução em epígrafe

deve-se à necessidade de adequar o texto do Regimento Interno da
Casa à alteração introduzida pela Emenda à Constituição nº 74, de
11/5/2006, a qual modifica as datas de início e de término da sessão
legislativa ordinária.

Uma das alterações, relativa à data de encerramento da sessão
legislativa ordinária, objetiva evitar que, encerradas as deliberações, o
Plenário seja convocado no período compreendido entre um fim de
semana e o Natal, exclusivamente para a reunião de encerramento.

Outra modificação que figura no projeto decorre da necessidade de
se conciliar a vigência da sessão legislativa ordinária com a realização
das reuniões preparatórias, uma vez que ambas iniciam-se em 1º de
fevereiro.

Relativamente à criação da Comissão de Minas e Energia, resulta
ela de compromisso assumido pela Mesa com proposta que, aprovada
por unanimidade no seminário legislativo “Minas de Minas”, realizado
este ano, traduziu reivindicação dos setores envolvidos na cadeia
produtiva da mineração. Na esteira dessa medida, são propostas
mudanças na denominação e nas competências da Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais.

Finalmente, busca-se, nas reuniões conjuntas de comissões,
valorizar o trabalho da comissão encarregada de analisar o mérito da
proposição, atribuindo a seu Presidente a condução dos trabalhos,
mantendo-se subsidiariamente o critério da Presidência pelo mais
idoso na hipótese de duplicidade de competência na análise do
mérito.

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

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
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959/2008

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 959/2008, de autoria do Conselho
Estadual da Mulher, sugere a criação da Ação Formação e
Capacitação de Conselhos Municipais de Direitos da Mulher, visando
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.

Em razão da similaridade de objetivo, foram anexadas à proposição
em análise as Propostas de Ação Legislativa nºs 960, 965, 966 e
1.020/2008, da ONG Clarosofia Núcleo Mundial - CNM e do Conselho
Estadual da Mulher, do Conselho Estadual do Idoso e da Frente de
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, respectivamente.

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 Proposta de Ação Legislativa nº 959/2008, de autoria do Conselho

Estadual da Mulher, sugere a criação da Ação Formação e
Capacitação de Conselhos Municipais de Direitos da Mulher, visando
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. Já as propostas de ação
legislativa anexas sugerem o desmembramento da Ação 2074 -
Operacionalização dos Conselhos Vinculados à Subsecretaria de
Direitos Humanos -, com vistas à inclusão de ações específicas para a
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manutenção dos Conselhos da Mulher, do Idoso e de Defesa dos
Direitos da Criança e do Adolescente.

O Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente foi
criado pela Lei nº 10.501, de 17/10/91. É um órgão paritário, composto
por representantes da sociedade civil e do Estado, e atua na
formulação da política de atendimento e no controle das ações
voltadas para a proteção das crianças e dos adolescentes do Estado.
Fundamentalmente, o Cedca é o órgão articulador da rede de
proteção às crianças e aos adolescentes no Estado e, portanto,
constitui-se referência para os Conselhos Municipais dos Direitos da
Criança e do Adolescente, para os Conselhos Tutelares e demais
organizações do Estado e da sociedade civil que atuam nessa área.
Além disso, o Cedca é responsável por definir as diretrizes e
prioridades para o financiamento de projetos pelo Fundo para a
Infância e a Adolescência − FIA. Em sua demanda específica, o
Cedca solicitou a ampliação de recursos com o objetivo de realizar,
entre outras atividades, a Conferência Estadual dos Direitos da
Criança e do Adolescente, em 2009.

O Conselho Estadual do Idoso focalizou sua demanda na urgência
de monitorar as políticas direcionadas a esse público no Estado e
fomentar a implantação de conselhos municipais do idoso, o que
também requer recursos financeiros específicos.

Entendemos a preocupação dos proponentes, e acolhemos a
proposta com a apresentação de emenda aos projetos de lei de
revisão do PPAG 2008-2011, exercício 2009, e do Orçamento anual,
com ampliação de meta financeira da Ação 2074 e alteração de sua
finalidade, com a incorporação da expressão “e fomento à
implantação de conselhos municipais”.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 959/2008, na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs
2.785 e 2.786/2008.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.874/2008

Comissão de Saúde
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Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública a Associação Loucos por Você,
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 2.874/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Loucos por Você, com sede no Município de Ipatinga,
que possui como finalidade precípua orientar e proteger as pessoas
portadoras de sofrimento mental, procurando melhorar sua qualidade
de vida. É importante destacar, ainda, que ela presta assistência e
orientação aos familiares dos recuperandos e oferece a estes apoio
moral e espiritual, proporcionando-lhes a reintegração na sociedade
em que vivem.

Ao desenvolver esforços para promover o resgate da dignidade
humana de tais indivíduos, a instituição torna-se merecedora do título
de utilidade pública.

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

nº 2.874/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2008.
Doutor Rinaldo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.888/2008

Comissão de Cultura
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Zezé Perrella, objetiva
declarar de utilidade pública o Núcleo de Cultura União das Raças de
Tupaciguara – UNI-Raças –, com sede nesse Município.

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

O Projeto de Lei nº 2.888/2008 tem como escopo declarar de
utilidade pública o Núcleo de Cultura União das Raças de
Tupaciguara, entidade civil sem fins lucrativos, que busca incentivar
iniciativas culturais que fortaleçam a união das raças formadoras da
comunidade tupaciguarense e atividades artísticas e folclóricas em
geral.

A entidade fomenta projetos de inclusão social, de reconhecido
interesse público; zela pelos conceitos da ética e da cidadania e busca
constituir parcerias com o poder público, de forma a atualizar suas
diretrizes de trabalho e captar recursos para a realização de seus
objetivos.

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

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

2.888/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2008.
Dimas Fabiano, relator.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.774/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.774/2008, de autoria do Deput ado Luiz

Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública a Associação dos
Agentes Ambientais Voluntários do Desenvolvimento Sustentável e
Defesa Social - Neoambiente -, com sede no Município de Uberlândia,
foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.774/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Agentes Ambientais

Voluntários do Desenvolvimento Sustentável e Defesa Social -
Neoambiente -, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



1086
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos

Agentes Ambientais Voluntários do Desenvolvimento Sustentável e
Defesa Social - Neoambiente -, com sede no Município de Uberlândia.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo , relator -

Gláucia Brandão.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 13 DE DEZEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 111ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/12/2008
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 314 e 315/2008
(encaminhando emenda ao Projeto de Lei nº 2.701/2008 e emenda ao
Projeto de Lei nº 2.897/2008), do Governador do Estado - Ofícios e
cartão - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projeto de Lei nº 2.946/2008 - Projeto de Resolução nº 2.947/2008 -
Requerimentos nºs 3.149 a 3.152/2008 - Requerimentos da Deputada
Rosângela Reis e outros, da Deputada Maria Lúcia Mendonça e do
Deputado Gilberto Abramo - Comunicações: Comunicação do
Deputado Sávio Souza Cruz - Interrupção e reabertura dos trabalhos
ordinários - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Alencar da Silveira Jr. - Ademir Lucas -
Almir Paraca - Ana Maria Resende - Antônio Carlos Arantes - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura -
Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio
Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos
Sávio - Doutor Rinaldo - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Gil Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez
Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça -
Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Guedes - Ronaldo Magalhães -
Ruy Muniz - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h14min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

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

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

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

MENSAGEM Nº 314/2008
- A Mensagem nº 314/2008, que contém emenda ao Projeto de Lei

nº 2.701/2008, foi publicada na edição anterior.
MENSAGEM Nº 315/2008

- A Mensagem nº 315/2008, que contém emenda ao Projeto de Lei
nº 2.897/2008, foi publicada na edição anterior.

OFÍCIOS
Dos Srs. Júlio Delgado, Humberto Souto, Alexandre Silveira, Paulo

Abi-Ackel, Ciro Pedrosa, Fernando Diniz e Bilac Pinto, Deputados
Federais, comunicando seu apoio à aprovação, pelo Congresso
Nacional, do Projeto de Lei nº 3.299/2008, em atenção ao
Requerimento nº 2.919/2008, do Deputado Délio Malheiros.

Do Sr. Luiz Antonio Souza da Eira, Secretário Executivo do
Ministério da Integração Nacional, comunicando liberação de recursos
para as obras da Barragem do Peão, integrante do PAC. (- 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. Sérgio Antônio de Resende, Presidente do Tribunal de
Justiça do Estado, prestando informações relativas à instalação de
uma vara de execuções criminais na Comarca de Carmo do
Paranaíba, em atenção a solicitação feita por esta Casa e
encaminhada por ofício datado de 13/11/2008.

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Estado (2), prestando
informações relativas aos Requerimentos nºs 2.953/2008, da
Comissão de Participação Popular, e 2.916/2008, do Deputado Carlin
Moura.
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Do Sr. Marcus Pestana, Secretário de Estado de Saúde,

encaminhando cópia da Nota Técnica GMEX nº 99/2008, em atenção
ao Requerimento nº 450/ 2007, do Deputado Padre João.

Do Sr. Edmar Xavier Maciel, Presidente da Câmara Municipal de
João Pinheiro, informando alteração no número de parlamentares
dessa Câmara Municipal de 9 para 13 Vereadores e solicitando apoio
desta Casa para que essa alteração seja reconhecida pelo TRE. (- À
Comissão de Assuntos Municipais.)

De Prefeitos eleitos de Municípios da Região Metropolitana de Belo
Horizonte solicitando a suspensão da tramitação do Projeto de Lei
Complementar nº 28/2007, que cria a Agência RMBH. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei Complementar nº 28/2007.)

Do Sr. Alfredo Pastori Neto, Presidente da Câmara Municipal de
Araguari, solicitando que esta Casa interceda junto aos órgãos
competentes com vistas a que sejam efetuados reparos em via
pública desse Município. (- À Comissão de Transporte.)

Do Sr. José Bonifácio Borges de Andrada, Advogado-Geral do
Estado, prestando informações relativas ao Requerimento n°
252/2007, da Comissão de Direitos Humanos. (- Anexe-se ao
Requerimento n° 252/2007.)

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 2.951/2008, da
Comissão de Participação Popular.

Do Cel. PM Alexandre Salles Cordeiro, Chefe da Assessoria
Institucional da PMMG, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 1.848/2008, do Deputado Delvito Alv es.

Do Sr. Pedro Meneguetti, Subsecretário da Receita Estadual,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 244/2007, da
Comissão de Defesa do Consumidor. (- Anexe-se ao Requerimento nº
244/2007.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (2),
prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 2.953 e
2.959/2008, da Comissão de Participação Popular e do Deputado
Fahim Sawan, respectivamente.

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil,
prestando informações relativas ao Projeto de Lei nº 637/2007, em
atenção a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de
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Lei nº 637/2007.)

Do Sr. Alvaro Ciarlini, Secretário-Geral do Conselho Nacional de
Justiça, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.964/2008, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Rolando Carabolante, Promotor de Justiça, solicitando a
cessão do uso do Hall das Bandeiras para a realização de evento no
Dia Internacional de Combate à Corrupção.

Do Sr. Ricardo Carvalho Ferreira Pires, Secretário Municipal de
Governo interino, prestando informações relativas ao Requerimento
n°1.647/2007, da Comissão de Participação Popular.

Da Sra. Luciana Nobre de Moura, Corregedora da Secretaria de
Defesa Social, prestando informações relativas ao Requerimento n°
2.805/2008, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE, informando a
liberação dos recursos financeiros que menciona, destinados a
garantir a execução de programa desse Fundo. (- À Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. José Nilton Ferreira da Cunha, Gestor Fazendário da
Secretaria de Fazenda, encaminhando pedido de intervenção desta
Casa em favor dos Gestores Fazendários no que diz respeito à Lei
Orgânica da Administração Tributária, bem como na revisão da Lei nº
15.464, de 2005. (- À Comissão de Administração Pública.)

Da Sra. Sônia Maria Martins da Costa, da Escola Estadual Maricas
Magalhães, solicitando o empenho dos parlamentares junto à
Secretaria de Educação para que os Secretários de Escola oriundos
do Quadro de Magistério sejam considerados Assessores
Pedagógicos. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr. Luiz Afonso Bernardes de Souza, em nome dos Oficiais de
Justiça da Comarca de Alfenas, agradecendo a derrubada dos vetos à
Proposição de Lei Complementar nº 112.

Do Sr. Diogo Prosdocimi, Superintendente de Controle de Outorgas
da Secretaria de Transportes, prestando informações relativas ao
Requerimento n° 2.951/2008, da Comissão de Particip ação Popular.

Do Sr. Marcelo Coutinho Amarante, Gerente de Gestão da Fauna
Aquática e Pesca, prestando informações relativas ao Requerimento
n° 2.422/2008, do Deputado Wanderlei Miranda . (- A nexe-se ao
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Requerimento nº 2.422/2008.)

Da Sra. Wilma Luiza Santana, Gerente da Unidade de Orçamento e
Finanças da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e
Nutricional, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome, comunicando a liberação de recursos financeiros referentes a
convênio firmado entre esse órgão e o Estado. (- À Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Paulo Roberto Takahashi, Superintendente da Sudecap,
prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.023/2008, da
Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. José Arnaldo Canarinho, Presidente da Associação
Desportiva Frigoarnaldo, apresentando sugestões de emendas
parlamentares. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.786/2008.)

Do Sr. Renato Rossi, Presidente da Fecomércio Minas, convidando
para sessão solene comemorativa dos 70 anos dessa entidade.

Da Sra. Taísa Beatriz Hanhela, denunciando procedimento da
Secretaria de Educação, que estaria desestruturando os
conservatórios de música do Estado, e solicitando a intercessão desta
Casa para preservá-los. (- À Comissão de Cultura.)

Da Sra. Priscila Ramos Neto Viana, encaminhando documento em
que a Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais - Amig
- se manifesta pela rejeição do Projeto de Lei nº 637/2007, relativo à
distribuição da parcela do ICMS pertencente aos Municípios. (- Anexe-
se ao Projeto de Lei nº 637/2007.)

Da Sra. Rosiane Aparecida Seabra, encaminhando propostas da
Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais - Amig -
para alteração do Projeto de Lei nº 637/2007. (- Anexe-se ao Projeto
de Lei nº 637/2007.)

Do Sr. Renato Antônio Menezes, manifestando-se pela aprovação
do Projeto de Lei nº 1.444/2007, que revoga o art. 2º do Decreto nº
20.597. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.444/2007.)

Do Sr. Sebastião Caetano Pereira, sugerindo seja estudado por esta
Casa, com vistas a seu aproveitamento em projeto de lei ambiental,
trabalho de sua autoria que cria zoneamento regional do Estado
relativo às águas de cabeceiras. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Do Sr. Vítor Vanetti de Araújo, da Agroceres, divulgando o Projeto
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Agroceres - Captura e Combustão de Metano na Granja Paraíso, que
cria mecanismo de desenvolvimento limpo - MDL. (- À Comissão de
Política Agropecuária.)

CARTÃO
Do Sr. Marcos Montes, Deputado Federal, encaminhando

informações em atenção ao Requerimento nº 2.919/2008, do
Deputado Délio Malheiros.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI Nº 2.946/2008

Declara de utilidade pública o Grêmio Recreativo Cultural Escola de
Samba Mirim Raízes da Mangueira, com sede no Município de Ubá.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica declarada a utilidade pública do Grêmio Recreativo

Cultural Escola de Samba Mirim Raízes da Mangueira com sede no
Município de Ubá.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 11 de dezembro de 2008.
Roberto Carvalho
Justificação: O Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Mirim

Raízes da Mangueira, com sede no Município de Ubá, é uma entidade
sem fins lucrativos que tem prestado importantes serviços de cunho
cultural e recreativo à comunidade de Ubá.

A referida instituição tem por finalidade oferecer às crianças
oportunidade de conhecer e aprender a cultura do samba,
estimulando os pequenos sambistas a sonhar e a construir um mundo
melhor por meio do permanente contato com as raízes e tradições do
samba.

Por estarem cumpridos todos os requisitos formais, contamos com o
apoio desta Casa para que seja reconhecida, também pelo Poder
Público, a nobreza desse trabalho.

- 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.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 2.947/2008

- O Projeto de Resolução nº 2.947/2008 foi publicado na edição
anterior.

REQUERIMENTOS
Nº 3.149/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com a comunidade do
Município de Minduri pelo 55º aniversário de emancipação desse
Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.150/2008, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Deputado Agostinho Patrús
Filho pela posse como Secretário de Estado de Desenvolvimento
Social de Minas Gerais. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 3.151/2008, do Deputado Weliton Prado, em que pleiteia seja
solicitado ao Secretário de Estado de Fazenda, Simão Cirineu Dias,
que não autorize aumentos da tabela de valores da base de cálculo do
Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - para o
exercício de 2009.

Nº 3.152/2008, da Comissão de Defesa do Consumidor e do
Contribuinte, em que pleiteia sejam solicitadas ao Governador do
Estado de Minas Gerais providências com vistas à prorrogação do
prazo do pagamento do IPVA, exercício de 2009, dos veículos de
carga registrados na região produtora de carvão do Estado de Minas
Gerais. (- Distribuídos à Comissão de Fiscalização Financeira.)

Da Deputada Rosângela Reis e outros em que solicitam a
constituição da Frente Parlamentar de Apoio à Defensoria Pública do
Estado de Minas Gerais.( - À Mesa da Assembléia.)

Da Deputada Maria Lúcia Mendonça em que solicita, atendendo a
pleito da população de Divisa Nova, seja encaminhado à Comissão
pertinente pedido de transferência da Comarca de Divisa Nova, que
atualmente funciona em Cabo Verde, para a Comarca de Alfenas. (- À
Comissão de Assuntos Municipais.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado
Gilberto Abramo em que solicita a distribuição do Projeto de Lei
Complementar nº 28/2007 à Comissão de Justiça, para apreciação em
2º turno.

Comunicações
- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Sávio
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Souza Cruz.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - A Presidência,

nos termos do § 1º do art. 22 do Regimento Interno, interrompe os
trabalhos ordinários para, nos termos do inciso IV do art. 6º do
Regimento Interno, proceder à solenidade de posse do Sr. Juarez
Távora de Freitas Júnior na vaga decorrente do afastamento do
Deputado Agostinho Patrús Filho para investidura no cargo de
Secretário de Estado de Desenvolvimento Social; e para homenagear
o Sindicato do Comércio Varejista de Automóveis e Acessórios de
Belo Horizonte - Sincopeças-BH - por seus 70 anos de fundação.

- A ata das solenidades está publicada nesta edição.
Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Estão reabertos os
nossos trabalhos ordinários.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as especiais de logo
mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 12, às 19 horas, nos termos dos
editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DO EVENTO REALIZADO NA 111ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

11/12/2008
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Doutor Vianab

Sumário: Designação de comissão - Destinação da interrupção dos
trabalhos ordinários - Composição da Mesa - Leitura do termo de
posse - Assinatura do termo de posse - Posse do Deputado Juarez
Távora - Suspensão e reabertura da reunião - Composição da Mesa -
Execução do Hino Nacional - Palavras do Deputado Eros Biondini -
Entrega de placa - Palavras do Sr. Helton Andrade - Apresentação
musical - Palavras do Sr. Presidente.

Designação de Comissão
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - A Presidência

designa os Deputados Inácio Franco, Wander Borges e Antônio
Carlos Arantes para, em comissão, conduzirem ao Plenário o
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empossando, Sr. Juarez Távora de Freitas Júnior, seus familiares e
demais convidados.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários
O Sr. Presidente - Destina-se esta parte da reunião à posse do Sr.

Juarez Távora de Freitas Júnior na vaga decorrente do afastamento
do Deputado Agostinho Patrús Filho para investidura no cargo de
Secretário de Estado de Desenvolvimento Social; e à homenagem ao
Sindicato do Comércio Varejista de Automóveis e Acessórios de Belo
Horizonte – Sincopeças-BH – pelos 70 anos de sua fundação.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à Mesa os

Exmos. Srs. Juarez Távora de Freitas Júnior e os Deputados Inácio
Franco, Délio Malheiros, Doutor Viana, 1º-Vice Presidente desta Casa,
e Dinis Pinheiro, 1º-Secretário desta Casa.

Leitura do Termo de Posse
O Sr. Presidente - Com a palavra, o 1º-Secretário, para proceder à

leitura do termo de posse.
O Sr. 1º-Secretário (Deputado Dinis Pinheiro) - (- Procede à leitura

do termo de posse.).
O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvirem, de

pé, o compromisso de posse que será prestado pelo Sr. Juarez
Távora de Freitas Júnior. Com a palavra, o Sr. Juarez Távora de
Freitas Júnior, para prestar o seu compromisso regimental.

O Sr. Juarez Távora de Freitas Júnior - (- Procede à leitura do
compromisso regimental.).

Assinatura do Termo de Posse
O Sr. Presidente - A Presidência convida o Sr. Juarez Távora de

Freitas Júnior a assinar o termo de posse, que, em seguida, será
assinado por este Presidente e pelo 1º-Secretário.

- Procede-se à assinatura do termo de posse.
Posse do Deputado Juarez Távora

O Sr. Presidente - Declaro empossado o Deputado Juarez Távora.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 5
minutos, para troca de cumprimentos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Estão reabertos os
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nossos trabalhos.

Composição da Mesa
O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa para a homenagem

ao Sincopeças-BH os Exmos. Srs. Helton Andrade, Presidente do
Sincopeças-BH; Sebastião Mauro, Vice-Presidente da Federação do
Comércio do Estado de Minas Gerais - Fecomércio -; Cláudio
Lambertucci, Presidente do Sindicato da Indústria de Reparação de
Veículos e Acessórios do Estado de Minas Gerais - Sindirepa -,
representando o Presidente da Federação das Indústrias do Estado
de Minas Gerais - Fiemg -, Robson Andrade; Anderson Rocha, Vice-
Presidente da Câmara de Dirigentes Logistas - CDL -; e os Deputados
Braulio Braz e Eros Biondini, este autor do requerimento que deu
origem a esta homenagem.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional,

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

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Eros Biondini

Boa-tarde a todos. Exmo. Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana,
que preside esta tão importante reunião de homenagem e que aqui
representa o nosso querido Presidente, Deputado Alberto Pinto
Coelho; Sr. Presidente do Sincopeças, Hélton Andrade, que tenho
hoje a honra de homenagear junto com a Assembléia de Minas; Sr.
Vice-Presidente da Fecomércio, Sr. Sebastião Mauro, a quem tenho
hoje também o prazer de conhecer pessoalmente, já o conhecia muito
de nome; Sr. Presidente do Sindirepa, Cláudio Lambertucci,
representando o Presidente da Fiemg, Robson Andrade; Sr. Vice-
Presidente da CDL, Anderson Rocha; meu querido amigo Deputado
Braulio Braz; cumprimento os demais Deputados e Deputadas que
comparecem a esta importante reunião comemorativa e quero
igualmente cumprimentar todos os convidados e todos os que de
alguma maneira se envolveram com esse setor e que hoje, justa e
merecidamente, vêm aqui também prestigiar essa homenagem; de
maneira especial, quero saudar o Prefeito eleito de Piracema, Cássio,
não só excelente político, mas um grande amigo; quero também aqui
marcar a presença do meu pai, Prof. João Biondini, que está presente
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em todas as ocasiões importantes relacionadas a minha pessoa;
cumprimento os meus assessores, os amigos que nos acompanham
pelas galerias e os amigos que nos acompanham no Estado de Minas
Gerais em mais de 300 Municípios que a importante e querida TV
Assembléia alcança.

Coube-me essa honra, esse privilégio de ser o autor do
requerimento que originou esta importante homenagem pelos 70 anos
do Sincopeças. Antes de ler o pronunciamento que preparei, gostaria
de dizer que, como homem de fé que sou, tenho esta data como muito
importante e queria que vocês percebessem que 70 anos é um tempo
profético e histórico. Não só marca uma longa trajetória de sucesso e
êxito desse Sindicato e da Fecomércio, mas é também um número de
perfeição que realmente coroa todo um trabalho. Portanto, vamos ter
aquela lembrança de uma das passagens bonitas das Sagradas
Escrituras em que Pedro pergunta a Jesus: “Devemos perdoar sete
vezes?”. Respondeu Jesus: “Não sete, mas 70 vezes 7”. Por isso me
dei a liberdade de começar também citando essa passagem,
pequena, mas tão importante porque mostra que esse número, essa
data, que a comemoração desses anos é, com toda certeza, um
marco para o Sincopeças.

Senhoras e senhores, o Sincopeças-BH, criado em 4/10/38, está
encerrando o ano comemorativo de seu 70º aniversário, ocasião que
aproveitamos para render justa homenagem a tão prestigiada
entidade, junto a seus visionários fundadores, seu numeroso grupo de
membros e dirigentes.

Esta homenagem que hoje lhes rendemos na Casa do Poder
Legislativo de Minas Gerais, a Casa do povo, é justamente para
prestigiar sua longa e frutífera trajetória defendendo os interesses dos
seus membros, os comerciários varejistas de automóveis e acessórios
da nossa Capital. Nós a prestigiamos e homenageamos em merecido
reconhecimento à sua enorme contribuição ao desenvolvimento
econômico e social não só da nossa Capital, mas também de todo o
nosso Estado.

Integram seu grupo de membros atualmente 940 empresas, mas o
Sindicato é também a voz de outras 1.569 empresas, simpatizantes
ou em processo de incorporação. Dessa forma, Sr. Presidente, o
Sincopeças incide na qualidade de vida de muitas famílias, não só as
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dos donos dessas 2.309 empresas, mas também as de seus muitos
funcionários e operários, o que dá uma idéia de sua enorme
repercussão social.

Visualizando essa enorme repercussão, desde sua criação, os
fundadores do Sindicato entenderam que, para atingir esses objetivos,
alguns elementos fundamentais tinham de acompanhar o seu
crescimento e a sua consolidação institucionais, tais como:
atualização organizacional, desenvolvimento institucional, liderança
visionária e competente, consciência de responsabilidade social,
fidelidade aos valores e princípios e perseverança em função dos
objetivos. Sr. Presidente, Sr. Helton, assim aconteceu o crescimento e
o fortalecimento do Sincopeças, que foi atingindo os seus objetivos
específicos e, ao mesmo tempo, abriu-se para assumir seu
compromisso com a sociedade. Foi pela força dessa motivação e à luz
dessas convicções que seus dirigentes foram fazendo do Sindicato
uma poderosa organização representativa, que hoje homenageamos e
que já anuncia que, a partir de 2009, dará início aos seguintes
programas e projetos sociais: creches para atendimento a crianças,
asilos para atendimento a idosos, preservação do meio ambiente,
educação por meio de convênios e capacitação profissional.

Em sete décadas de luta, o Sindicato acumulou muita experiência.
Hoje está mais maduro e mais preparado para assumir novos
desafios, aqueles que resultem na permanente preocupação em
seguir melhorando as condições de vida e de trabalho dos seus
membros, no interesse de contribuir cada vez mais para o bem
comum de nossa sociedade. Dedicação, compromisso, seriedade e
eficiência no trabalho foram exigências que marcaram a vida do
Sincopeças desde sua fundação, valores esses cujas sementes foram
plantadas pelo seu primeiro Presidente, Alberto Brochado. Outro de
seus notáveis fundadores, o empresário Hugo de Andrade, que
presidiu o Sindicato por quase 25 anos, também contribuiu
decididamente para a entronização desses mesmos valores. Sua
gestão foi marcada pela luta incansável a favor da redução da carga
tributária, condição indispensável para o crescimento sustentável do
setor e para contribuir para a sociedade. Seu atual Presidente, Helton
de Andrade, pessoa a quem homenageamos e que hoje compõe esta
Mesa, costuma dizer que a observância a esses valores e princípios é
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que garante a qualidade na solução dos problemas e na satisfação
das necessidades dos membros desse Sindicato.

Em seu afã permanente de desenvolver-se e de melhorar a
qualidade dos serviços que o Sindicato presta à comunidade, destaca-
se a preocupação permanente de seus dirigentes com a reciclagem e
o aprimoramento profissional de seus próprios membros e de seus
funcionários. Assim são aproveitados os cursos, as palestras, os
seminários e os encontros que o setor de desenvolvimento
empresarial da Fecomércio Minas realiza na Capital e no interior.

Nesta homenagem, queremos destacar quanto é importante ter um
pensamento orientador claro, uma visão realista e prática, uma
organização para atuar e, sobretudo, querer ser protagonista da
própria história. Foi com esses valores animando seus corações e
mentes que os membros do Sincopeças se tornaram imaginativos e
criativos para resolver os seus problemas. No avesso estão os
sentimentos e as atitudes de vítima, esperando que tudo nos seja
dado, que tudo nos venha de fora, acreditando que ao setor público
compete resolver tudo para nós e que a nós só cabe pedir e pedir.

Organizar-se em sociedades e corpos intermédios é muito
importante, porque é por meio desses instrumentos que a sociedade
política global pode participar dos debates e das decisões que dizem
respeito a seu destino. Está demonstrado que nenhum Estado tem
capacidade para resolver todos os problemas, mas a sociedade
tampouco tem capacidade de contribuir, se não se organiza e não se
sensibiliza, assumindo sua responsabilidade. Na insensibilidade e na
desorganização social, os belos conceitos nada significam, os valores
não penetram nem funcionam. Então nada muda, nada se transforma,
tudo segue igual, porque não há espaço nem ambiente para a prática
da solidariedade. Entretanto o egoísmo, a indiferença, o oportunismo
e outros vícios predominam e se espalham. A pobreza se aprofunda e
se alarga, assim como a exclusão social, a falta de oportunidades, a
corrupção e por aí afora.

Para mudarmos esse quadro social, precisamos sensibilizar-nos,
organizar-nos e participar nas instâncias em que se tomam as
grandes decisões.

Por isso, Sr. Presidente, nossa homenagem aos quadros de
militantes do Sincopeças, porque não apenas se preocupam pela
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especificidade de seu setor, mas também pelos problemas e
necessidades da sociedade.

Sem dúvida, estamos mais que próximos, unidos, e unidos no sonho
de construir uma sociedade belo-horizontina, mineira e brasileira
melhor. Queremos contribuir para isso, e aí os nossos braços se
abrem e se esticam para ambos os lados e nossas mãos se unem na
certeza de que, de mãos dadas, avançaremos muito na realização
desse ideal.

Um Brasil condizente com a nossa inalienável dignidade de seres
humanos, filhos de Deus, criados a sua imagem e semelhança. Uma
sociedade marcada pela solidariedade, pela igualdade e pelas
mesmas oportunidades para todos, pela fraternidade, pela justiça e
pela paz. Sabemos que, para construir um mundo melhor, um mundo
novo, cada um contribui com aquilo que tem. Parabéns a todos do
Sincopeças. Parabéns, Sr. Helton, parabéns aos funcionários do
quadro, membros, apoiadores, incentivadores e fundadores dessa
grande instituição. Continuem coesos, e que Deus os abençoe! Um
feliz Natal e um venturoso ano de 2009 para todos. Muito obrigado.

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

o Presidente da Assembléia, Deputado Alberto Pinto Coelho, fará a
entrega ao Sr. Helton Andrade, Presidente do Sincopeças-BH, de
placa alusiva a esta homenagem. A placa contém os seguintes
dizeres: “O Sindicato do Comércio Varejista de Automóveis e
Acessórios de Belo Horizonte - Sincopeças-BH -, comprometido com a
otimização do mercado em que atua, exerce papel de destaque no
aprimoramento tecnológico e garante um ritmo sustentável de
crescimento para o setor. Ao completar sete décadas de existência, a
homenagem da Assembléia Legislativa ao Sincopeças, pela
expressiva atuação no segmento de automóveis e acessórios e pela
participação no desenvolvimento econômico e social do Estado”.

O Sr. Presidente - A Presidência, com muita alegria, convida o autor
do requerimento que suscitou esta reunião, Deputado Eros Biondini, e
o Deputado Braulio Braz, para nos acompanharem na entrega dessa
homenagem.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Helton Andrade
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Queria cumprimentar os Srs. Deputado Doutor Viana; Sebastião

Mauro; Cláudio Lambertucci; Anderson Rocha, Vice-Presidente da
CDL; Deputado Braulio Braz; e o Deputado Eros Biondini. Em primeiro
lugar, agradeço profundamente esta homenagem; fiquei muito
satisfeito. Sempre que falo em nome do Sindicato, lembro que, como
o próprio nome diz, falo em nome de um grupo de pessoas. Sindicato
significa um grupo de pessoas, sem as quais nada se faz. Somos uma
equipe, e estou representando aqui as pessoas que compõem o
Sindicato. A homenagem, fique registrado, é para o grupo de pessoas
que leva o nome do Sindicato, que, aliás, é estabelecido dentro da
Federação do Comércio, entidade à qual deixo registrado o meu
reconhecimento, agradecendo a todos os que a compõem e que nos
ajudam, de uma forma ou de outra, para que possamos fazer algo em
benefício de todos os que são do ramo de atividades de autopeças e
venda de veículos, de modo geral. Se me permitem citar alguns nome,
Cláudio Lambertucci e Anderson Rocha, na Mesa, e presentes em
Plenário os Srs. Carlos Salvato, Ronald Conrado, Humberto, João
Chagas e Francisco Becatinni.

Gostaria de contar a todos uma história que escutei há muito tempo
e venho tentando entender ao longo do tempo. Como vamos
aprendendo com a vida, à medida que o tempo passa, o entendimento
fica mais fácil. É sobre um pé de jabuticaba. Sempre que quero algo,
quero tudo muito rápido - as próprias pessoas do Sindicato
aconselham-me a ser mais moderado; é preciso ter calma com os
objetivos que nos colocamos na vida. A história que tomo como
exemplo me foi contada por meu pai, um dos Presidentes que já
passaram pelo Sindicato. Dizia ele que a vida, a empresa, a autopeça,
tudo é como um pé de jabuticaba. Eu ficava sem entender, mas,
trabalhando com ele por 23 anos, pude compreender melhor. Disse-
me ele que a primeira jabuticaba de um pé nasce aproximadamente
em 15 anos. Isso já foi uma surpresa para mim, que queria que as
coisas acontecessem na maior velocidade. Mas, mais do que isso, a
jabuticaba boa mesmo, a de boa qualidade nasce depois de 20 ou 30
anos. Um pé de jabuticaba com 50 ou 70 anos, esse é o que dá o
melhor fruto, e assim o fará pelo resto da vida se, durante aquele
período de 20 a 40 anos, foi bem cuidado; se na época do vento, na
época da chuva, e na época da seca foi bem protegido. Assim,
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fazendo uma comparação com a natureza, ainda estou aprendendo
isso. Vejo que, no Sindicato, às vezes queremos fazer algo muito
rapidamente, aí volto sempre a essa história e faço uma analogia com
a jabuticaba. Além disso vamos lendo sobre o assunto, entendendo e
vendo que a vida nos proporciona situações com as quais podemos
aprender.

Deixo bem registrada a gratidão pela oportunidade de mostrarmos
que o Sindicato são pessoas; não é um nome - o nome é um
simbolismo. Ali tentamos agir sempre em benefício de todos,
independentemente da quantidade dos que o integram - dos 2.300
que estão no Sindicato, dos 940 que hoje já fazem parte da receita do
Sindicato e dos outros 5.300 que temos nos demais Estados.
Tentamos participar da vida de todos de alguma maneira e contribuir
sempre. Aproveito para dizer que temos sindicatos em todo o País,
em todas as Federações do Comércio, que praticamente todos os
Estados têm.

Estamos fazendo um trabalho de união entre os sindicatos para que
tenhamos maior força e que o nosso tronco do pé de jabuticaba do
Brasil fique mais sólido e sejamos mais representativos, utilizando-o
para beneficiar todos os que trabalham, independente de serem
sócios, funcionários diretos ou indiretos, de toda a nossa sociedade de
autopeças, para o País inteiro. Sempre o trabalho que executamos,
também citado pelo Deputado Eros Biondini, tem o lado social,
empreendimento junto a treinamentos - o Anderson é um dos
coordenadores -, e outros trabalhos que vimos tentando fazer - sem
ser repetitivo ao que o Deputado já disse -, sempre querendo ajudar a
sociedade, de maneira geral, nunca pesando só na gente, pois
fazemos parte de um todo.

Queremos agradecer esta oportunidade e elogiá-lo, Deputado Eros
Biondini, pelo seu trabalho com entidades sociais, com as visitas ao
interior, em São Gonçalo do Pará, com programas de recuperação,
em Muriaé e em outras cidades. O trabalho do treinamento do Poder
Legislativo é espetacular - tomara que continue. E ainda outros
trabalhos mais, porém, não tecerei tantos elogios, que nem são
elogios, mas a verdade que, às vezes, retratamos. Então se trata
apenas de um retrato da realidade. Esperamos sempre estar juntos
com a Assembléia, que é uma Casa de todos, e que possamos utilizá-
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la da melhor maneira possível. Aproveito para agradecer a todos a
oportunidade. Muito obrigado e uma boa tarde.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Coral da Assembléia,

que, sob a regência do maestro Luiz Aguiar, interpretará as músicas
“Adeste Fideles”, tradicional natalino de autor ignorado, e “Noite Feliz”,
de Franz Grüber.

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

Prezado amigo Helton Andrade, Presidente da Sincopeças-BH,
pessoa extraordinária e competente, grande administrador de alta
sensibilidade, e que tive a honra de conhecer já há algum tempo, é
uma alegria presidir esta reunião para homenagear esse Sindicato
extraordinário. Sr. Sebastião Mauro, Vice-Presidente da Federação do
Comércio do Estado de Minas Gerais - Fecomércio -, homem muito
sensível e atuante, também é uma honra recebê-lo. Quero ainda
cumprimentar o amigo irmão Cláudio Lambertucci, aqui representando
o Robson Andrade, Presidente da Fiemg - desde quando fui Prefeito
em Curvelo, e já se vão 20 anos, mantemos uma fraterna amizade -,
também é uma alegria recebê-lo aqui. Anderson Rocha, jovem
liderança da CDL, aqui também parabenizo essa instituição
extraordinária, a qual tem prestado grande serviço não só aos lojistas
como também à Capital. Quero ainda cumprimentar esse jovem
Deputado, Eros Biondini, homem público, extraordinário, competente,
sensível, grande amigo, pessoa que, desde o início da sua
caminhada, aprendemos a admirar e a desfrutar de seu trabalho
fraterno nesta Casa. Num momento iluminado, ele vislumbrou esta
justa homenagem, afinal - como ele mesmo disse - 70 anos não são 7.
Parabéns, Eros, pela iniciativa, que foi aprovada pela Mesa e por
unanimidade pelos demais Deputados desta Casa, em virtude do
merecimento da sua instituição. Na sua pessoa, Eros, quero
cumprimentar o seu pai, Sr. João Biondini, e toda a sua família. Vocês
são extraordinários, pequenos, mas grandes homens. Quero também
saudar o Coral da Assembléia, que se apresentou maravilhosamente
bem; os telespectadores que nos assistem pela TV Assembléia; os
funcionários da Casa e a imprensa. Todos, trabalhando em conjunto,
proporcionam aos Deputados a condição de exercer seus mandatos.
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Os 70 anos do Sindicato do Comércio Varejista de Automóveis e

Acessórios de Belo Horizonte - Sincopeças-BH - marcam uma história
de lutas acirradas, inegáveis sucessos e um grande e respeitoso
compromisso com seus associados. O Sincopeças tem sido um órgão
que realmente coordena, protege e representa a categoria do
comércio de veículos, peças e acessórios, colaborando com as
políticas públicas voltadas não só para a classe como também para o
crescimento do Estado. Ao assegurar às empresas do ramo melhores
condições para gerar resultados positivos, mira também o
desenvolvimento social, e sua influência em nossa vida econômica
tem sido notória. O mercado mineiro é um dos principais centros da
indústria automotiva nacional, com a 2ª maior frota do Brasil, o que
traz uma grande responsabilidade ao setor diante das dimensões da
demanda a que deve atender.

Sempre envolvido com os percalços da questão tributária, o órgão é
ainda confrontado com o comércio informal de peças usadas e com os
desmanches, ambos caracterizados por suas práticas desleais e
abusivas. Portanto, fortalecer e legitimar o setor vem sendo um
permanente desafio. Nesse momento em que se configura uma crise
mundial, cujos efeitos começam a ser sentidos entre nós, mais do que
nunca as empresas filiadas precisarão de orientação e solidariedade.
Certamente, já que o comando do Presidente Helton Andrade tem se
mostrado sólido, ágil e arguto, o Sincopeças atravessará com
coragem e dignidade qualquer percalço, pois tem à sua disposição
uma equipe consciente, preparada e verdadeiramente atuante. Essa
equipe, responsável pela notável trajetória da entidade, dispõe não só
de uma herança dos 25 anos de gestão do ex-dirigente Hugo de
Andrade - seu extraordinário pai, Helton - como de todo o respaldo da
Federação do Comércio de Minas Gerais, numa celebrada parceria
que une integração e responsabilidade conjunta. Tantos anos de
dedicação séria, atualizando gerencialmente nossos empresários,
preparando-os permanentemente para as transformações do
mercado, merece esta comemoração. Todo o Estado, por meio de
seus representantes, por iniciativa do Deputado Eros Biondini, celebra
esses admiráveis 70 anos do Sincopeças. Por isso damos a vocês os
nossos parabéns e desejamos muitos anos de existência, progresso e
desenvolvimento. Muito obrigado.
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ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/12/2008

Às 10h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Carlin Moura e João Leite, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação
de requerimento do Deputado 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 a matéria constante na pauta e 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. Após discussão
e votação, são aprovadas, em turno único, cada uma por sua vez, as
Propostas de Ação Legislativas nºs 690/2008 (relator: Deputado João
Leite, em virtude de redistribuição), 767/2008 (relator: Deputado Carlin
Moura, em virtude de redistribuição), 955 e 959/2008 (relator:
Deputado João Leite), 957/2008 (relator: Deputado André Quintão) e
961/2008 (relator: Deputado Carlin Moura) na forma de emendas
apresentadas aos Projetos de Lei nºs 2.785 e 2.786/2008; 695 e
742/2008 (relator: Deputado Carlin Moura, em virtude de
redistribuição), 863/2008 (relator: Deputado João Leite) e 968/2008
(relator: André Quintão) na forma de emendas apresentadas ao
Projeto de Lei nº 2.785/2008; 753/2008 (relator: Deputado Carlin
Moura, em virtude de redistribuição) na forma de emenda ao Projeto
de Lei nº 2.785/2008 e de requerimento apresentados; 757/2008
(relator: Deputado João Leite, em virtude de redistribuição) na forma
de emendas aos Projetos de Lei nºs 2.785 e 2.786/2008 e de
requerimentos apresentados. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, é aprovado requerimento do
Deputado João Leite em que solicita reunião de audiência pública da
Comissão, para discutir com a comunidade de Belo Horizonte a
proposta de aumento do Imposto Predial e Territorial Urbano para os
anos de 2010, 2011 e 2012, encaminhada à Câmara Municipal pela
Prefeitura de Belo Horizonte. Cumprida a finalidade da reunião, a
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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.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Fábio Avelar.

ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/12/2008
Às 19h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Delvito Alves, Hely Tarqüínio, Neider Moreira,
Sargento Rodrigues e Sebastião Costa, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Hely Tarqüínio, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
2.934/2008 (Deputado Gilberto Abramo), 2.926 e 2.938/2008
(Deputado Sebastião Costa), 2.937/2008 (Deputado Delvito Alves),
2.931 e 2.936/2008 (Deputado Hely Tarqüínio), 2.932/2008 (Deputado
Neider Moreira) e 2.927, 2.930 e 2.935/2008 (Deputado Sargento
Rodrigues). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade no 1º turno, dos Projetos
de Lei nºs 2.922/2008 na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado
Delvito Alves); 2.923/2008 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro Silva); 2.924/2008 com a Emenda nº 1 (relator:
Deputado Sebastião Costa). A proposta de emenda apresentada pelo
Deputado Célio Moreira ao Projeto de Lei nº 2.924/2008 é rejeitada. É
aprovado também o Projeto de Lei nº 2.925/2008 com as Emendas
nºs 1 a 4 (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
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e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
pareceres pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos
Projetos de Lei nºs 2.906 e 2.913/2008 (relator: Deputado Delvito
Alves); 2.909, 2.912 e 2.917/2008, este com a Emenda nº 1 (relator:
Deputado Hely Tarqüínio). O parecer sobre o Projeto de Lei nº
2.928/2008, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de
solicitação de prazo regimental pelo respectivo relator, Deputado
Dalmo Ribeiro Silva. O Projeto de Lei nº 2.929/2008 é retirado de
pauta por falta de pressupostos regimentais. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os requerimentos em que se solicita sejam
convertidos em diligência ao autor os Projetos de Lei nºs 2.916 e
2.919/2008. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece
a presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão
para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada no dia
10/12/2008, às 14 horas, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio -

Neider Moreira.
ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/12/2008

Às 20h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, Chico Uejo, Domingos Sávio e
Inácio Franco, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Sargento Rodrigues. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Ademir Lucas, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência informa
que faz retirar de pauta desta reunião o Projeto de Lei Complementar
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nº 46/2008 e os Projetos de Lei nºs 2.164 e 2.547/2008 por falta de
pressupostos regimentais. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos
Projetos de Lei nºs 2.922/2008, este na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Ademir Lucas);
2.923/2008 com a Emenda nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça (relator: Deputado Inácio Franco); 2.924/2008 com a Emenda
nº 1, da Comissão de Constiuição e Justiça (relator: Deputado
Domingos Sávio); e 2.925/2008 com as Emendas nºs 1 a 4, da
Comissão de Constituição e Justiça (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 extraordinária, amanhã, dia 10, às 17 horas, para apreciar a
matéria constante na pauta, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ivair Nogueira - Domingos Sávio -

Chico Uejo.
ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/12/2008
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Rosângela Reis (substituindo o Deputado Agostinho Patrús Filho, por
indicação da Liderança do BPS) e os Deputados Zé Maia, Lafayette
de Andrada e Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes.
A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e
acusa o recebimento de correspondência publicada no “Diário do
Legislativo” de 5/12/2008: ofício do Conselheiro Elmo Braz Soares,
Presidente do Tribunal de Contas do Estado. Passa-se à 1ª Fase da
2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os
Projetos de Lei nº 637 e 1.269/2007, 2.394, 2.574, 2.578, 2.772,
2.788, 2.833, 2.877 e 2.921/2008 são retirados da pauta por
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determinação do Presidente da Comissão, por não cumprirem
pressupostos regimentais; e os Projetos de Lei nºs 2.642, 2.833, 2.922
a 2.925/2008, por haverem sido apreciados em reunião anterior.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, desconvoca as reuniões extraordinárias da
mesma data às 14h30min e às 20 horas, convoca os membros da
Comissão para a reunião extraordinária, na mesma data, às 18 horas,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2008.
Sebastião Helvécio, Presidente - Domingos Sávio - Elisa Costa -

Inácio Franco - Ronaldo Magalhães.
ATA DA 18ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/12/2008

Às 15h05min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Chico Uejo, Domingos Sávio, Inácio Franco e Ivair
Nogueira, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Doutor Rinaldo e Getúlio Neiva. 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 debater assuntos relacionados à Defensoria Pública. A Presidência
interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs. Ivan José Trindade
Ávila, Agente Governamental, representando a Sra. Renata Maria
Paes de Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão; Leandro
Coelho de Carvalho, Defensor Público, representando o Sr. Belmar
Azze Ramos, Defensor Público-Geral; Raimundo Cândido Júnior,
Presidente da OAB-MG; Glauco David de Oliveira, Defensor Público; a
Sra. Marlene Chaves Gonçalves, professora e técnica da Secretaria
de Educação de Teófilo Otôni; a Sra. Ana Cláudia da Silva Alexandre,
membro do Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de
Minas Gerais, e o Sr. Bruno Lombardi, Defensor Público, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Ivair Nogueira, autor do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais. Logo após, passa a palavra
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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, 10 de dezembro de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas - André Quintão -

Chico Uejo - Domingos Sávio - Inácio Franco - Ivair Nogueira.
ATA DA 19ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/12/2008

Às 17h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Chico Uejo,
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 Domingos Sávio,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. A Presidência informa
que faz retirar da pauta da reunião o Projeto de Lei Complementar nº
46/2008 e os Projetos de Lei nºs 2.164, 2.547 e 2.963/2008, por falta
de pressupostos regimentais. Na fase de discussão do parecer do
relator, Deputado Chico Uejo, que conclui pela aprovação do projeto,
na forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça,
são apresentadas as Propostas de Emendas nºs 1, do Deputado
Chico Uejo, e 2 e 3, do Deputado André Quintão. Submetido a
votação, são aprovados o parecer e a Proposta de Emenda nº 1.
Registra-se o voto em branco do Deputado André Quintão. São
rejeitadas as Propostas de Emendas nºs 2 e 3. Fica, portanto,
aprovada a nova redação do parecer, que conclui pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo nº 1 da Comissão de Constituição e
Justiça, com a Emenda nº 1, apresentada por esta Comissão. Passa-
se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
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e a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº 3.105/2008.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, amanhã, dia 11, às 14h30min, para apreciar a
matéria constante na pauta, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Doutor Viana - Weliton Prado.

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

2.890/2008
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em

epígrafe tem por objetivo declarar de utilidade pública o Esporte Clube
Mogiana, com sede no Município de Guaxupé.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.890/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Esporte Clube Mogiana, com sede no Município de
Guaxupé, que possui como finalidade precípua a difusão de atividades
sociais, cívicas, culturais e desportivas.

É relevante mencionar que a referida entidade prioriza a prática do
esporte, podendo competir em todas as modalidades esportivas
amadoristas, inclusive o futebol feminino.

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

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

nº 2.890/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2008.
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Carlin Moura, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.891/2008

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública a Associação de Futebol
Feminino de Boa Esperança, com sede no Município de Boa
Esperança.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.891/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação de Futebol Feminino de Boa Esperança, que tem como
finalidade precípua promover a integração dos seus associados e da
comunidade local, em prol do desenvolvimento esportivo.

É relevante mencionar que a referida entidade prioriza a prática do
esporte, principalmente do futebol feminino, além de atuar na
promoção da ética, da cidadania, dos direitos humanos e de outros
valores universais.

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

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

nº 2.891/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.621/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe

visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de São
Francisco o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
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Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma apresentada.

Agora, vem a matéria a este órgão colegiado a fim de ser apreciada
quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, conforme preceitua
o art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.621/2007 trata de conferir autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de
São Francisco terreno com área de 2.000,00m², localizado na Av.
Dom Pedro de Alcântara, nesse Município.

Cabe ressaltar que o parágrafo único do art. 1º da proposição
determina que o imóvel será destinado a edificação de uma cozinha
comunitária, em consonância com o interesse da comunidade local.
Ainda em defesa do interesse coletivo, o art. 2º prevê a sua reversão
ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos, contados da
lavratura da escritura pública de doação, não for utilizado com a
finalidade estabelecida.

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

Portanto, o projeto de lei em análise atende aos preceitos legais que
versam sobre a transferência de domínio de bens públicos, não
acarreta despesas para o erário nem implica repercussão na Lei
Orçamentária.

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

1.621/2007 no 1º turno.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2008.
Sebastião Helvécio, Presidente - Inácio Franco, relator - Elisa Costa

- Domingos Sávio - Ronaldo Magalhães.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

2.947/2008
Mesa da Assembléia
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Relatório

De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa, o projeto de
resolução em epígrafe altera a Resolução nº 5.176, de 6/11/97, que
contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

Publicada no “Diário do Legislativo” em 12/12/2008, a matéria foi
distribuída à Mesa da Assembléia para, nos termos do art. 195, c/c o
art. 79, VIII, “a”, do Regimento Interno, receber parecer.

Fundamentação
Com a edição da Emenda à Constituição do Estado nº 74, de

11/5/2006, as datas de início e de término da sessão legislativa
ordinária foram modificadas para 1º de fevereiro a 18 de julho e para
1º de agosto a 20 de dezembro de cada ano. Todavia, o texto do
Regimento Interno, desde então, não foi adaptado às novas diretrizes
constitucionais, mantendo as datas que vigoravam anteriormente à
promulgação da referida emenda à Constituição.

A proposição vem, pois, promover os necessários ajustes, de modo
a manter o Regimento Interno devidamente atualizado.

Além disso, o projeto propõe alteração visando a evitar que o
Plenário tenha de ser convocado no período compreendido entre um
fim de semana e o Natal, exclusivamente para a formalidade da
reunião de encerramento.

Considerando, ainda, que o início da sessão legislativa passou a
coincidir com as reuniões preparatórias de posse dos Deputados e da
eleição da Mesa Diretora, em 1º de fevereiro, o projeto cuida de fazer
as adaptações necessárias para a conciliação da vigência desses
eventos.

Atendendo, também, a um importante compromisso assumido pela
Mesa com relação à proposta formulada no seminário legislativo
“Minas de Minas”, o projeto propõe a criação da Comissão de Minas e
Energia, conferindo ao tema a relevância merecida. Com a criação
dessa nova Comissão permanente, impõem-se algumas alterações
nas atuais atribuições e na denominação da Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais.

Por fim, o projeto propõe alteração do critério para a indicação da
Presidência nas reuniões conjuntas de comissões, a qual, atualmente,
recai sobre o parlamentar mais idoso. Pelo projeto, caberá ao
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Presidente da comissão à qual cabe analisar o mérito da proposição a
condução dos trabalhos da reunião conjunta, salientando-se que o
critério anterior poderá ser aplicado de maneira subsidiária.

Sendo esses os objetos de alteração do Regimento Interno, cabe
salientar que a matéria é da competência privativa da Assembléia
Legislativa, nos termos do art. 62, II, da Constituição do Estado,
cabendo à Mesa da Assembléia deflagrar o pertinente processo
legislativo, segundo o art. 66, I, “a”, da referida Carta. Não se
constata, pois, nenhum óbice de natureza jurídica a comprometer o
projeto em estudo.

Quanto ao mérito, pelos fundamentos já expostos, vê-se que as
medidas apregoadas são urgentes e necessárias e vão ao encontro
dos objetivos de tornar o Parlamento cada vez mais eficiente e
aparelhado para enfrentar os desafios de seu tempo.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução nº 2.947/2008, no 1º turno.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 12 de dezembro de

2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor

Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Alencar da Silveira Jr.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 11/12/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Sávio Souza Cruz em que notifica o falecimento do Sr.

Paulo César Vilela Resende, ocorrido em 6/12/2008, em Oliveira. (-
Ciente. Oficie-se.)

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com a Escola Estadual Coronel Paiva por seu

centenário de fundação (Requerimento nº 3.001/2008, do Deputado
Leonardo Moreira);

de aplauso ao Minas Tênis Clube por seus 73 anos de fundação
(Requerimento nº 3.012/2008, do Deputado Doutor Viana);
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de congratulações com a Escola Estadual Ovídio de Andrade pelo

resultado obtido, em 2008, no Programa de Avaliação da
Alfabetização - Proalfa (Requerimento nº 3.013/2008, da Deputada
Rosângela Reis);

de congratulações com o Montanhês Clube de Ouro Fino por seus
45 anos de fundação (Requerimento nº 3.031/2008, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva);

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 Panamericanos (Requerimento nº 3.033/2008, da
Comissão de Cultura);

de congratulações com o estudante Rodolfo Francisco Marques por
ter vencido o 1º Desafio National Geographic - Viagem do
Conhecimento; e com a Sra. Leda Maria da Silva Almeida, Diretora da
Escola Estadual Monsenhor José Paulino, onde o premiado estuda
(Requerimento nº 3.060/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso à Associação Mineral do Centro de Minas - AMCM - pela
realização da 5º Expo Mineral do Centro de Minas, em Curvelo
(Requerimento nº 3.061/2008, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Instituto Cultural Usiminas - Usicultura - por seus 15
anos de fundação (Requerimento nº 3.062/2008, do Deputado Doutor
Viana);

de congratulações com o Sr. José Geraldo de Freitas Drumond
pelos serviços prestados à comunidade técnico-científica mineira na
Presidência da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais - Fapemig -, entre 2002 e 2008 (Requerimento nº 3.071/2008,
do Deputado Jayro Lessa);

de congratulações com o Colégio Sagrado Coração de Maria por
seus 80 anos de fundação (Requerimento nº 3.075/2008, do Deputado
Délio Malheiros).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 16 DE DEZEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 62ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/12/2008
Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -
Composição da Mesa - Execução do Hino Nacional - Palavras do
Deputado Durval Ângelo - Exibição de vídeo - Entrega de placa -
Palavras do Sr. Afonso Henrique de Miranda Teixeira - Palavras do
Deputado João Leite - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho

Patrús Filho - André Quintão - Antônio Júlio - Chico Uejo - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Durval Ângelo - Elisa Costa - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Inácio Franco - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - João Leite - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa.

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 Sávio Souza Cruz, 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 60 anos da
Declaração Universal dos Direitos Humanos.

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

Afonso Henrique de Miranda Teixeira, Procurador de Justiça e
Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de
Justiça de Conflitos Agrários; Rodrigo Filgueira de Oliveira, Promotor
de Justiça e Coordenador das Promotorias de Justiça de Direitos
Humanos; Belmar Azze Ramos, Defensor Público-Geral; Sílvio



1118
Musman, Presidente da Federação Israelita de Minas Gerais; e
Deputados João Leite, membro da Comissão de Direitos Humanos
desta Casa e Vice-Presidente do Conselho Estadual de Defesa dos
Direitos Humanos, e Durval Ângelo, autor do requerimento que deu
origem a esta homenagem.

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

acompanhando gravação feita pelo coral da Assembléia, sob a
regência do maestro Guilherme Bragança.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Durval Ângelo

Sr. Presidente, autoridades da Mesa, companheiros, companheiras,
colegas Deputados, telespectadores, meu filho Pedro Gustavo. Teria
muita coisa para falar em uma comemoração, em uma lembrança de
60 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Gostaria de refletir a respeito do seu art. 5º, que trata da tortura,
tratamento degradante. Por isso, chamo a inspiração da poesia de
Alex Polari de Alverga, preso político, torturado, poeta que conheceu o
rigor da ditadura militar. Em seu poema “Trilogia Macabra - A
Parafernália da Tortura”, assim ele se expressa: “Nos instrumentos de
tortura ainda subsistem, é verdade, / alguns resquícios medievais /
como cavaletes, palmatórias, chicotes, que o moderno ‘design’ / não
conseguiu ainda amenizar / assim como a prepotência, chacotas /
cacoetes e sorrisos, / que também não mudaram muito. / Mas o
restante é funcional / polido metálico / quase austero / algo moderno /
com linhas arrojadas / digno de figurar / em um museu do futuro. /
Portanto, para o pesar dos velhos carrascos nostálgicos, / não é
necessário mais rodas, trações, / fogo lento, azeite fervendo / e outras
coisas / mais nojentas e chocantes. Hoje faz-se sofrer a velha dor de
sempre / hoje faz-se morrer a velha morte de sempre / com muito
maior urbanidade / sem precisar corar as pessoas bem educadas /
sem proporcionar crises histéricas / nas damas da alta sociedade /
sem arrefecer os instintos / dessa baixa saciedade.”

Os direitos não surgiram, obviamente, ao mesmo tempo. Na
Antigüidade Clássica, especificamente no pensamento grego,
encontramos a idéia da existência de um direito baseado no mais
íntimo da natureza humana. Alguns pensadores defendiam a idéia de
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que existia o chamado direito natural, direito permanente e
eternamente válido, independentemente de legislação ou qualquer
outro instrumento formal. A idéia de direito natural é concebida pelos
gregos na perspectiva da existência de princípios universais válidos
para todos os povos, em todos os tempos. O Jusnaturalismo é uma
corrente que, ao longo da história, teve muitos defensores e adeptos.
Contudo, a concepção dos direitos humanos como conquistas
históricas, decorrentes de lutas árduas, é a mais aceita e tem
predomínio no pensamento jurídico e filosófico contemporâneos. Há a
idéia de uma matriz religiosa como pontapé do surgimento dos direitos
humanos. Alguns autores entendem que a matriz das grandes
religiões - budismo, judaísmo, hebraísmo e tantas outras -, bem como
o advento da Reforma Protestante na Idade Moderna consagraram a
necessidade de tolerância de credos distintos. Outra aclamada matriz
para a consagração dos direitos humanos seria a do garantismo
processual, ou seja, a concepção de que ninguém poderia ser julgado
sem o devido processo legal. Em 1215, surge na Inglaterra a Carta
Magna - a famosa Carta do João sem Terra -, o primeiro registro do
princípio do devido processo legal. É mister destacar que os
momentos marcantes, mesmo para a derrocada dos direitos humanos,
têm por referência a Revolução Americana de 1776 e a Revolução
Francesa de 1789. A partir dessas revoluções, foram consagrados os
princípios liberais políticos e principalmente econômicos. Consagrou-
se, então, o Estado Liberal Clássico. A ideologia liberal mostra-se
individualista, baseada na busca dos interesses meramente
particulares. Os direitos fundamentais nessa época seriam os direitos
individuais relativos à liberdade e à igualdade, como bem está
expresso nos 17 artigos da Revolução Francesa, os Direitos do
Homem e do Cidadão. O individualismo dos séculos XVII e XVIII,
corporificado no liberalismo clássico e na atitude de omissão do
Estado diante dos problemas sociais e econômicos, conduziu a um
capitalismo desumano e escravizador. O século XIX conheceu
desajustamentos e misérias sociais que a Revolução Industrial
agravou e que o Liberalismo deixou alastrar em proporções
gigantescas. A chamada “mão invisível” do mercado, de Adam Smith,
não conseguiu regular o processo social. Combatida pelo pensamento
marxista e pelo extremismo violento fascista, a liberal-democracia viu-
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se em xeque. O Estado não podia mais ficar omisso diante dos graves
problemas e dos abismos sociais. Após a Primeira Guerra Mundial
surgem novas constituições, preocupadas com os direitos sociais, em
contraponto com as garantias apenas dos direitos individuais. Agora,
além dos direitos políticos que foram firmando-se nas democracias
liberais, são consagrados os direitos sociais e econômicos nas
Constituições modernas. Percebe-se, com o surgimento das
Constituições do início do século XX, particularmente a alemã, que o
Estado tinha que garantir direitos mínimos. Se o liberalismo proclama
a liberdade de expressão e de consciência, toda população deve ter
acesso à educação - um direito social - para formar livremente suas
convicções. Surge, então, a teoria da indivisibilidade dos direitos
humanos como superação do pensamento liberal clássico. Os direitos
humanos não são direitos estanques, ou seja, o exercício de um
pressupõe a garantia de outro. Não há como garantir, por exemplo, o
direito de ir e vir sem o direito à segurança e, assim, sucessivamente.
Após a Segunda Guerra Mundial, surge a necessidade da criação de
mecanismos protetores eficazes dos direitos humanos. Os horrores do
holocausto demonstram ao mundo o quanto o ser humano é capaz de
subjugar o seu próximo e usurpar-lhe a característica intrínseca da
natureza humana, que é a dignidade. Eis que surge, então, a
Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, declaração
solene que visa impedir a instrumentalização do ser humano. A
concepção atual dos direitos humanos, portanto, é introduzida pela
Declaração Universal e é amparada na acolhida da dignidade da
pessoa humana como centro orientativo dos direitos e passa a
arrebatar textos constitucionais posteriores, que se pautam pela
concepção da teoria da indivisibilidade desses direitos. De acordo com
a lição do mestre José Luiz Quadros de Magalhães: “a teoria da
indivisibilidade afirma justamente a condição dos direitos sociais e
econômicos como pressupostos de exercício das liberdades políticas
e individuais”.

Hoje ficamos honrados em ter a oportunidade de realizar uma
reunião solene e homenagear a Promotoria de Conflitos Agrários dos
Direitos Humanos do Ministério Público de Minas Gerais em
comemoração aos exatos 60 anos de proclamação da Declaração
Universal dos Direitos Humanos. É um momento ímpar que possibilita,
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sobretudo, uma reflexão crítica acerca da aplicação e das inúmeras
ocorrências de aviltamento desses direitos, tão duramente
conquistados. Momentos como esse são essenciais porque nos
permitem fazer uma reflexão sobre a situação específica do Brasil e
de Minas Gerais, no que tange à observância dos direitos humanos,
em um país marcado historicamente pelas desigualdades e abismos
sociais e por um golpe militar em sua história recente. Em 1964, anos
após a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos
pela Assembléia Geral das Nações Unidas, instituiu-se o período de
regime ditatorial no Brasil, que perdurou por cerca de 20 anos.
Sabemos que o regime autoritário imposto no Brasil é um dos marcos
históricos significativos em relação à institucionalização, como eu
disse no poema inicial, de uma prática abominável: a tortura. O Golpe
de 64 introduziu, portanto, um período autoritário, reconhecido como a
era dos Anos de Chumbo, nos quais se consolidou um verdadeiro
retrocesso na luta pela conquista dos direitos fundamentais, posto
terem se tornado verdadeira afronta aos ditames da Declaração
Universal, principalmente em relação ao art. 5º do referido diploma
legal internacional: “Declaração Universal dos Direitos Humanos: Art.
5º - Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo
cruel, desumano ou degradante”. Após o longo período de ditadura
que acarretou graves e incalculáveis prejuízos à sociedade brasileira,
veio a convocação da Assembléia Nacional Constituinte e, no ano de
1988, foi promulgada a Constituição da República Federativa do Brasil
em uma perspectiva consagradora dos princípios atinentes à
formação do Estado Democrático de Direito pela união indissolúvel
dos Estados, Municípios e do Distrito Federal.

A resistência de tantos que lutaram contra o regime militar, a luta
pela recomposição de um regime democrático no Brasil culminaram
com redemocratização do País. Marco da época do resgate dos
princípios democráticos foi a promulgação da Constituição Cidadã em
1988 e a criação, em Minas Gerais, de forma pioneira, da Promotoria
dos Direitos Humanos, depois desdobrada também em Conflitos
Agrários. A Carta Magna vigente pauta-se pelo repúdio em relação à
prática da tortura. É o que rezam os incisos III e XLIII do art. 5º:
“Constituição da República. Art. 5º - ... II - ninguém será submetido à
tortura nem a tratamento desumano ou degradante; XLIII - A lei
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considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a
prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o
terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por ele
respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-
los, se omitirem;..”

Posteriormente, com o advento da Lei nº 9.455, de 7/4/97, a Lei de
Tortura, proporciona-se uma maior proteção jurídica à coletividade,
haja vista que esse diploma legal traz meios efetivos destinados a
coibir tal prática e a proteger o direito fundamental à dignidade da
pessoa humana.

O referido Diploma Legal veio reforçar o disposto nas regras
constitucionais e consagrou, na legislação brasileira, como crime
eminentemente doloso. Porém é preciso que avancemos muito mais,
pois, somente com a observância inescusável aos direitos
fundamentais preconizados pela legislação vigente, afirmados como
direitos humanos essenciais, estaremos no caminho de mudanças e
da reafirmação dos princípios democráticos. Norberto Bobbio, na obra
intitulada “A Era dos Direitos”, afirma: “O problema que temos diante
de nós não é filosófico, mas jurídico e, num sentido mais amplo,
político. Não se trata de saber quais e quantos são esses direitos -
humanos -, qual é sua natureza e seu fundamento, se são direitos
naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo
mais seguro para garanti-los, para impedir que, apesar das solenes
declarações, sejam continuamente violados”.

Hoje ainda temos muita luta em defesa de mecanismos protetores
contra a tortura. O Rodrigo, da Promotoria dos Direitos Humanos,
sabe muito bem disso; o Afonso, da Promotoria de Direitos Agrários,
sabe mais ainda. Não estamos diante de uma realidade que mereça
qualquer tipo de comemoração, muito antes pelo contrário. A
existência de dispositivos de hierarquia constitucional de proteção
contra a tortura não são mecanismos suficientes para coibir tal prática,
que, infelizmente, é muito mais comum do que se possa imaginar,
haja vista os inúmeros casos concretos que são submetidos aos
órgãos, instituições e entidades de defesa dos direitos humanos. A
tortura é uma prática tão reprovável que o combate à sua ocorrência
tem ensejado iniciativas importantes, como a proposta do Plano de
Ações Integradas de Combate à Tortura, idealizado pela Secretaria
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Especial dos Direitos Humanos. E eu me pergunto se a impunidade da
Lei da Anistia, no entendimento de ser recíproca, não é um dos
grandes focos alimentadores da continuidade da tortura - fez escola, e
a impunidade, mais do que escola, fez prática.

Onze Estados aderiram ao pacto, e, conforme podemos constatar,
eles foram escolhidos pela própria União. Aqui citaria: Alagoas, Bahia,
Ceará, Maranhão, Piauí, Espírito Santo, Pernambuco, Acre, Rio
Grande do Sul e Rio Grande do Norte. A esses Estados membros,
parabenizamos pela coragem e enfrentamento a tal prática criminosa.
E Minas Gerais foi um Estado escolhido. Infelizmente é o único Estado
em que não há muito o que comemorar, pois já foram feitas quatro
tentativas de assinatura do aludido pacto. A última delas ocorreu no
dia 11/9/2008, durante a realização da Conferência Estadual de
Direitos Humanos. Ressaltamos que inúmeras entidades participantes
da referida conferência acabaram frustradas por conta da expectativa
de que, enfim, Minas Gerais seria signatária do referido plano, o que
acabou não acontecendo.

E a prática do Estado, principalmente na questão dos Agentes
Penitenciários, tem sido muito dura em relação à tortura. Eu e o
Deputado João Leite somos testemunhas. Em todos os casos de
Agentes Penitenciários em contrato, eles são imediatamente
demitidos, e os outros são encaminhados. O governo tem de resolver
uma questão dentro de suas polícias, ou dentro da polícia que hoje
está impedindo a assinatura desse pacto. Na última vez, com a
presença do Ministro, o Governador disse-me para não ficar bravo,
pois iria resolver o problema, mas já estamos há um ano esperando a
assinatura desse pacto.

A democracia que o Estado Democrático de Direito deve realizar há
de ser balizada pelo processo de convivência social baseado numa
sociedade livre, justa e solidária, e estamos muito distantes dessa
sonhada realidade, já que diariamente tomamos conhecimento da
prática constante da tortura. O combate à tortura - crime de lesa-
humanidade -, uma das formas de maior afronta e violação à garantia
dos direitos humanos, deve ser, portanto, uma luta incessante, porque
sua ocorrência ameaça a todo instante a conquista de tão caros
direitos pela sociedade brasileira.

Achamos que a pior dimensão do sofrimento impingido a uma vítima
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de tortura não é a violação física e psíquica, mas a violação da alma,
a parte invisível do ser humano, arrebentada quando atingida por um
torturador. Frei Fernando, dominicano, em “Ato de Fé”, dizia que,
quando era torturado - e ficamos emocionados, pois se canta ao final
a “Ave-Maria” em latim -, sentia como se tivessem separado sua alma
de seu corpo. Figura-símbolo entre as vítimas da ditadura foi o Frei
Tito de Alencar Lima, que, em 17/2/70, foi retirado por oficiais do
Exército do Presídio Tiradentes, onde se encontrava preso desde
novembro de 1969, acusado de subversão. Seu relato de tortura
ganhou o prêmio de melhor matéria do ano de 1970 da revista "Life",
além de ter sido representado em um curta-metragem, o “Ato de Fé”,
aclamado no Brasil e no exterior. Ele assim expressara sua dor, no
poema “Jardim da Saudade”, escrito em 12/10/72. Antes de continuar
sua vida em um plano superior, e não acabar com ela, ele se
expressou: "Quando secar o rio de minha infância, secará toda dor.
Quando os regatos límpidos de meu ser secarem, minha alma perderá
sua força. Buscarei, então, pastagens distantes, lá onde o ódio não
tem teto para repousar. Ali erguerei uma tenda junto aos bosques.
Todas as tardes me deitarei na relva e, nos dias silenciosos, farei
minha oração. Meu eterno canto de amor: expressão pura de minha
mais profunda angústia. Nos dias primaveris, colherei flores para meu
jardim da saudade. Assim, externarei a lembrança de um passado
sombrio”.

Terminando, não podemos deixar de prestar nossa homenagem a
todos e a todas que são símbolos da luta em defesa dos direitos
humanos. Impossível nominar os incontáveis idealizadores de uma
comunidade humana pautada na dignidade e solidariedade entre os
povos. Em todos os cantos do planeta, ao longo de toda a história da
humanidade, sempre surgiram vozes, levantaram-se oprimidos em
busca de um mundo melhor. E, em nome das vítimas do holocausto e
de tantas outras guerras estúpidas; das vítimas da miséria do
capitalismo selvagem ou do socialismo desvirtuado; dos
desaparecidos políticos dos regimes ditatoriais; dos massacrados no
campo; da intolerância dos fundamentalistas religiosos; de todas as
vidas ceifadas covardemente por não se terem observados os direitos
humanos; das nossas crianças desaparecidas; das nossas mulheres
desaparecidas, em crimes ainda não esclarecidos; estamos hoje aqui
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e continuamos na luta.

Hoje, 10 de dezembro de 2008, 60 anos depois, estamos aqui. E
vamos continuar aqui.

Homenageamos o Afonso Henrique, que está no Ministério Público
verdadeiro, no Ministério Público que bebeu o espírito da Constituição,
que está ao lado dos pobres; e também todos os companheiros que
aqui estão: o Prudente, o grande Antônio Aurélio, que está em Juiz de
Fora. Esse é o Ministério Público da sociedade, não é o Ministério
Público de festinhas, de coquetel, de representação em Brasília, de
“lobby”. Para esse Ministério Público, o “lobby” é o povo, a luta, a
defesa dos esquecidos. Queremos, por intermédio do Afonso,
homenagear todos.

A Declaração Universal de Direitos Humanos é o marco da
resistência, e ainda resistiremos mais. A coletividade humana que luta
contra as injustiças sempre se agigantará diante das formas de
opressão. Tem sido assim desde os primórdios, e continuará sendo
assim enquanto houver vida sobre a terra. Essa é a lógica, como
Leonardo Boff nos fala: “O tropismo na vida é o de sempre querer
mais vida, e ela não vai permitir que a morte seja a palavra final da
história da humanidade”. Consola-nos a alma e o coração constatar
que a natureza humana benévola se sobressai e está para além de
qualquer explicação científica. Como canta Gonzaguinha: “... é a vida,
sempre a vida, cantando a vida...”. E é isso que nos faz acreditar que
Direitos Humanos não serão palavras como a palavra “vã” na história
da humanidade. Muito obrigado.

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

pertinente ao tema.
- Procede-se à apresentação do vídeo.

Entrega de Placa
O locutor - O Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado

Alberto Pinto Coelho, fará a entrega ao Sr. Afonso Henrique de
Miranda Teixeira, Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de
Apoio Operacional às Promotorias de Conflitos Agrários, de placa
alusiva a esta homenagem. A placa contém os seguintes dizeres:
“Idealizada para garantir o respeito à dignidade de todo ser humano e
a liberdade de crença, pensamento e expressão, a Declaração
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Universal dos Direitos Humanos tornou-se a base de uma fortaleza
inexpugnável contra a discriminação e a injustiça. Hoje, após 60 anos
de sua aprovação, comemoramos as importantes conquistas
inspiradas em seus princípios. A homenagem da Assembléia de Minas
a todas as pessoas que se dedicam à defesa dos direitos humanos,
no Brasil e no mundo, guiadas pelas diretrizes desse inigualável
documento”.

O Sr. Presidente - Permito-me comunicar a este Plenário que, há
poucos instantes, instalamos, junto ao Hall das Bandeiras, o espaço
democrático que passa a ter o nome de um ilustre mineiro, de um
grande brasileiro, que teve seus direitos políticos cassados: José
Aparecido de Oliveira.

Solicito que me acompanhem, no ato da entrega desta placa, o
baluarte dos direitos humanos nesta Casa, Presidente da Comissão
de Direitos Humanos, Deputado Durval Ângelo, e um outro
parlamentar, que se destaca por sua atuação nessa área, o Deputado
João Leite.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Afonso Henrique de Miranda Teixeira

Exmo. Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa,
na pessoa de quem cumprimento os presentes, especialmente os
parlamentares. Durval, confesso não ter palavras para expressar
minha gratidão. Não pelo reconhecimento pessoal de um trabalho,
mas pelo reconhecimento do trabalho que foi compartilhado por todos
nós, durante todo esse tempo. Temos o nosso colega Luiz Antônio
Sardelli, que trabalhou pela permanência de uma Promotoria exemplar
para este país, a de Defesa dos Direitos Humanos, única em que
funcionei como Promotor de Justiça na Capital. Orgulho-me, pois, por
seis anos, empunhei essa importante bandeira, hoje também
empunhada pelo meu colega Rodrigo Filgueira. Deputado Durval
Ângelo, até superestimando uma destinação, vejo que Deus me
protege escandalosamente ao me aproximar de pessoas tão
grandiosas quanto os senhores desta Casa, os funcionários da
Promotoria, aqui presentes - Raquel, Roberto, Patrícia -, e desta
Casa.

Farei apenas um registro: aqui devemos buscar a força para pensar
à frente. Refletia sobre a completa omissão do Ministério Público no



1127
contexto dos conflitos coletivos pela posse da terra rural.
Identificávamos que, apesar de uma lei impor a intervenção do
Ministério Público nos conflitos coletivos pela posse da terra rural,
essa intervenção era praticamente nenhuma, não só em Minas, mas
em todo o Brasil. Refletíamos sobre a necessidade de uma
racionalização do Ministério Público, que é vocacionado, que tem uma
outorga constitucional não para zelar por um regime democrático. Não
tínhamos democracia quando a Constituição foi promulgada. Era, sim,
uma instituição que estava identificada pela Constituição para
construir uma democracia. Naquele momento, refletíamos e
chegamos à inequívoca conclusão de que tínhamos que partir para
uma Promotoria cuja base de atuação fossem os direitos
fundamentais ligados ao acesso à terra, dignidade, moradia, etc. Com
uma proposta do Dr. Nedens Ulisses, acolhendo nossa sugestão, esta
Casa, a Casa da cidadania, votou a lei complementar, inserindo a
Promotoria de Conflitos Agrários. Naquele momento, questionavam:
isso será aquele Promotor de Direitos Humanos? O que se fará numa
Promotoria de Conflito Agrários? Daí o porquê de todo o nosso
contentamento: o que fizemos e, mais importante, o que temos a
fazer; a função social da propriedade. Se existe violência no campo,
ela não é praticada pelo trabalhador rural. É preciso identificar os
atores, puni-los, coibi-los. Esse trabalho foi levado a duras penas. Aí,
aparecem os nossos parceiros de sempre na luta pelos direitos
humanos. O primeiro seminário em que colocamos a função social da
propriedade em destaque ocorreu nesta Casa. Desta tribuna,
sustentamos a necessidade de o Poder Judiciário deixar também de
ser omisso no trato das questões do campo e aplicar a Constituição
Federal. Nesta Casa, discutimos questões relacionadas a uma
população excluída, a quem temos o dever de ressarcir pelas
atrocidades cometidas: os quilombolas.

Nesta Casa discutimos, entre outras questões, as relativas à
implantação de unidades de conservação apenas por determinações
formais, sem a dimensão de que instalar uma unidade de conservação
alcança pessoas que ali se encontram há anos, décadas e até séculos
e de que, se há algo a conservar, foram elas que conservaram. Foram
inúmeras audiências públicas realizadas no campo dos direitos
humanos, no sentido estrito da violência e da atrocidade policial, e no
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campo dos conflitos agrários. Essas audiências, que devem ser objeto
de muito orgulho para esta Casa, são as realizadas pela nobre
Comissão de Direitos Humanos, cujos serviços prestados a essa
sociedade são incomensuráveis.

O que vem a ser, então, o Ministério Público? O Ministério Público
não é poder, não está no conceito ou estipulação tripartite das funções
estatais. O Ministério Público é canal de demandas sociais, e é assim
que um Promotor deve se portar: como um canal de demanda; deve
ser um trabalhador social. Exemplos tive para seguir ou tentar seguir,
e esses exemplos me vêm de Antônio Aurélio Santos e D. Helena
Greco, dois inestimáveis colegas de luta que estiveram e estão
presentes em minha vida em cada ato que pratico. Na sucessão disso,
tivemos Promotores de Conflitos Agrários e atualmente temos o Dr.
Luiz Carlos Martins Costa e a Dra. Márcia Teixeira, que estão
ombreados conosco na luta contra uma questão que acabamos de ver
e que evidentemente não foi exaurida com a anistia: todas essas
cenas de barbárie, de arbítrio e, o que é triste, do poderoso, da
submissão ao poder econômico e do “ai de quem esteja abaixo de
mim”.

No contexto da defesa dos direitos fundamentais, essa luta jamais
poderia passar em branco, diante do fato de que essas situações
continuam acontecendo contra os demônios chamados sem-terra.
Esses sem-terra são demonizados pela mídia chapa branca e por
instituições e poderes. E onde está o Ministério Público para impedir
que essas ações, que parecem do passado - quando, de certa forma,
foram contra parte da elite brasileira, ou pelo menos contra parte das
pessoas que tinham acesso à educação e que lutavam contra a
ditadura -, continuem acontecendo? É absurdo que esses infelizes,
que têm as mãos calejadas, os pés descalços, a pele ultrajada pelo
sol, continuem a ser vítimas desse mesmo mecanismo de imposição
da força e do dinheiro. Onde está o Ministério Público? Ora, na Rua
Ouro Preto, 703, 11o andar. Quem acha que vai criminalizar o
trabalhador rural em Minas; que pode fazer do meio ambiente o que
quer, para fazer sua produção ou sua especulação; que vai formar
milícias armadas para atirar fogo no trabalhador rural; quem acha isso
vai ter de passar, não por cima, mas por dentro desse Ministério
Público que idealizamos, desse Ministério Público que hoje está sendo
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abraçado aqui, não pela figura do seu Coordenador, mas pelo trabalho
desenvolvido. E nosso trabalho, Deputado, como o senhor sabe muito
bem, não chegaria ao ponto em que está - ainda muito longe do nosso
ideal - sem a intervenção decisiva desta Casa.

Volto a dizer que Deus é muito bom comigo: é muito bom poder
trabalhar com trabalhadores rurais e, no âmbito institucional, ter uma
Comissão de Direitos Humanos na Assembléia Legislativa e sempre
aberta esta Casa, onde podemos falar.

Antes de 2001, qual Promotor ou qual Juiz veio aqui lutar e trabalhar
contra o chamado latifúndio que, mesmo produtivo, é uma praga? Foi
com esse espaço dado pela Lei Complementar nº 61, Sr. Presidente,
votada por esta Assembléia Legislativa, que nos dispusemos a
desenvolver esse trabalho. E mais, a cada dia, isso nos dá o ensejo
de revigorar as nossas ações e os nossos intentos.

Malditas sejam as cercas. Essas cercas têm de estar ali para a
produção, ou seja, para proteger a terra, mãe de nós todos, de onde
viemos e para onde iremos. Elas não podem estar ali para proteger
especuladores, aqueles que atentam contra os direitos dos
trabalhadores e contra o meio ambiente, os verdadeiros demônios.

Trago, com muita honra, a possibilidade de lutar com esses
trabalhadores, cidadãos, os verdadeiros brasileiros. Muito obrigado
pela comenda. Um abraço a todos os companheiros que, durante
muito tempo, estiveram conosco nessa luta. Boa-noite.

Palavras do Deputado João Leite
Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, Deputado Alberto Pinto Coelho, que me concedeu a honra de
falar em nome de todos os Deputados e em nome da Assembléia
Legislativa; Exmos. Srs. Presidente da Comissão de Direitos
Humanos da Assembléia, Deputado Durval Ângelo; Deputado Rêmolo
Aloise; Deputada Gláucia Brandão; e o nosso Deputado, por pouco
tempo, Agostinho Patrús Filho, futuro Secretário de Desenvolvimento
Social, a quem saúdo e desejo felicidades nesse cargo tão importante,
do qual ele está à altura. Sei que o Deputado Agostinho Patrús Filho
contará, naquela Secretaria, com grande apoio. Aliás, vejo aqui muitos
servidores dessa Secretaria, tais como a Sra. Márcia Martini e outros
servidores competentes, que, sem dúvida, estarão contribuindo para o
seu sucesso nessa Pasta, talvez a mais importante do Estado, por
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tratar da vida das pessoas e desses direitos humanos tão importantes.
Desejo ao nosso colega, Deputado Agostinho Patrús Filho, todo
sucesso na Secretaria de Desenvolvimento Social. Exmo. Sr.
Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional
às Promotorias de Conflitos Agrários, Afonso Henrique de Miranda
Teixeira, esse amigo que demonstra aqui a sua verdadeira paixão
pela vida das pessoas, especialmente a vida das pessoas no campo,
os nossos pobres; Exmo. Sr. Promotor de Justiça e Coordenador das
Promotorias de Justiça de Direitos Humanos, Rodrigo Filgueira de
Oliveira, meu colega no Conselho Estadual de Defesa dos Direitos
Humanos; Exmo. Sr. Defensor Público, Belmar Ramos; saúdo
também, com muita honra, pela sua presença nesta noite, o
Presidente da Federação Israelita de Minas Gerais, Dr. Sílvio
Musman; há 60 anos, em decorrência dos horrores da Segunda
Guerra Mundial, quando morreram 6 milhões de judeus, era
proclamada, no dia 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal
dos Direitos Humanos. Recebi a informação do Sr. Sílvio Musman,
Presidente da Federação Israelita de Minas Gerais, de que, em Belo
Horizonte, há cerca de 20 a 30 sobreviventes do holocausto, dos
campos de concentração nazistas. O encontro com essas pessoas,
sem dúvida, é de grande emoção, pois, a partir do sofrimento desse
povo, o mundo envergonhado se reuniu para escrever uma carta.
Agora, nesta Assembléia, comemoramos os seus 60 anos. Esta Casa,
sob o comando do Deputado Alberto Pinto Coelho, tem dado
demonstração de compromisso com a garantia de desenvolvimento
permanente dos direitos humanos em Minas Gerais, com o apoio e a
presença permanente das entidades. Quero reconhecer que a
presença dos militantes dos direitos humanos neste Parlamento tem
dado grande contribuição para a garantia desses direitos em nosso
Estado, nas diversas discussões, nas conferências, nos seminários,
na Comissão de Direitos Humanos.

Aproveito para saudar os meus colegas do Conselho Estadual de
Defesa dos Direitos Humanos. Nesta Assembléia, nasceram
legislações marcantes para os direitos humanos. Citaria a
obrigatoriedade da Defensoria Pública em todas as comarcas de
Minas Gerais. Esta Casa realizou o seminário de direitos humanos,
retirando propostas para a formação do Plano Estadual de Direitos
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Humanos. Há pouco tempo, nos reunimos neste Parlamento para
discutir mudanças nesse plano. Foram apresentadas sugestões. Ficou
prevista outra legislação, transformando a Secretaria de Justiça em
Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Hoje há uma nova geração
na Secretaria de Desenvolvimento Social, a Subsecretaria de Direitos
Humanos, tendo à sua frente o ex-Deputado João Batista de Oliveira.
Além das legislações, que são muitas, quero lembrar as Ouvidorias e
dizer da presença desta Assembléia em todo o Estado. Estivemos em
muitos lugares. Vendo o Procurador Afonso, lembrei-me de uma
viagem ao Noroeste de Minas, quando tivemos de vencer alguns
obstáculos, para chegar a uma fazenda ocupada. Atravessamos rios
e, graças a Deus, encontramos uma Kombi, que nos levou 200km
para lá, 200km para cá. Esta Comissão, com o apoio do Deputado
Alberto Pinto Coelho, também esteve fora do Estado. Deputado Durval
Ângelo, estivemos na beira do Rio São Francisco, para encontrar Dom
Luiz Cappio e apoiar a sua luta em favor do nosso rio, que tanto
amamos. Na beira do São Francisco, com Dom Luiz, sonhamos com a
revitalização do rio, luta permanente desta Casa. Reitero a lembrança
do apoio do Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa, a
nossa presença nos diversos conselhos, especialmente no Conselho
Estadual de Defesa dos Direitos Humanos. Lá discutimos o envio a
esta Casa da sua nova legislação.

Telefonei para o Deputado Alberto Pinto Coelho, pois a discussão
era se a Assembléia Legislativa teria voz e voto. A resposta do
Deputado Alberto Pinto Coelho foi a seguinte: “Não me interessa voto
nem voz, de qualquer maneira a Assembléia Legislativa estará
presente, a fim de colher as sugestões para as legislações e
acompanhar tudo que está ligado ao direito à vida em nosso Estado”.

A Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa tem
sido uma porta aberta para a população de Minas Gerais, a fim de que
possa, a qualquer momento, apresentar suas denúncias. Quero
manifestar a nossa alegria com a presença de tantos representantes
da luta pela vida. Sabemos que é a resistência e o falar que muitas
vezes garante a vida ameaçada. Essa luta conta com todos vocês.
Sem a presença e sem a luta dos militantes, por mais que o
Parlamento se esforce, ele não pode absolutamente nada.

Assim, aliar os princípios da liberdade e da igualdade é o grande
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desafio, tanto para os países pobres quanto para os países em
desenvolvimento. Hoje o desenvolvimento implica uma demanda
global, econômica, social e política para melhorar o bem-estar de
todos pela partilha eqüitativa dos benefícios decorrentes.

Direitos humanos, no século XXI, significam, além do respeito básico
às liberdades individuais, a redução das desigualdades e da pobreza,
a melhoria da educação, da saúde, da nutrição, a diminuição da
poluição e o aumento da liberdade política.

Nosso principal desafio é, portanto, construir uma ponte entre os que
tomam parte no progresso e os que dele são excluídos. Tarefa
urgente, imensa e vital.

Em paralelo, certas práticas sociais permanecem abomináveis, tais
como a discriminação, a violência e a escravidão, ainda mais quando
estão associadas à fome.

Não são ainda os direitos humanos um código acabado, mas fruto
de uma continuidade da história, exigindo-nos uma visão clara, justa e
corajosa, capaz de impedir que nossos interesses se sobreponham ao
exercício da razão. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Esta reunião é memorável.
O Sr. Evaristo Garcia - Sr. Presidente, pela ordem. Quero

encaminhar um documento. Direito à vida, direito à saúde. Tancredo
Neves.

- Procede à entrega do documento.
O Sr. Evaristo Garcia - A saúde passou a ser um direito com

Tancredo Neves.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os
agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 11, 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 ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 82ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/12/2008

Presidência do Deputado José Henrique
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Weliton Prado, Paulo Guedes, Dinis Pinheiro, Carlos Pimenta e Fábio
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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 - Braulio Braz -
Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves -
Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -
Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - 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 - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton Prado - Zé
Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 20h11min, a lista
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de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
Ata

- O Deputado Padre João, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Questão de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, serei muito breve.

Há um requerimento do ilustre Deputado Gilberto Abramo, Líder da
Bancada do PMDB, em que solicita a inversão de ordem da votação
dos projetos para que o Projeto de Lei nº 2.642/2008 possa ser
apreciado em primeiro lugar, já que encontramos... Gostaria que o
ilustre Presidente submetesse o requerimento do Deputado Gilberto
Abramo a votação, já que há entendimento por parte dos demais
Deputados e das bancadas para liberarmos alguns projetos,
especialmente o dos servidores, que estão aqui acompanhando a
votação desde a semana passada. Poderíamos tratar dos demais
projetos um pouco mais adiante. Temos a certeza absoluta, Sr.
Presidente, de que esta questão de ordem que levantamos terá
melhor acolhida pelos Deputados não somente da base do governo,
mas também da Oposição. Portanto faço esse apelo a V. Exa., ao
Líder do Governo e aos Líderes de bancada para que votemos o
Projeto de Lei nº 2.642/2008 em primeiro lugar, liberando os
servidores, já que há consenso - é bom deixar isto claro - na votação
do projeto. Esta é a nossa questão de ordem, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece que votaremos a
indicação para o Conselho Estadual de Educação e depois
passaremos a votar o requerimento sobre a inversão de pauta.

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, requerimentos e indicações.

Requerimento do Deputado João Leite solicitando a inclusão em
ordem do dia do Projeto de Lei nº 2.675/2008. Em votação, o
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requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

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. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo secreto,
de conformidade com o art. 261, inciso I, combinado com os arts. 252
e 255, do Regimento Interno. As Deputadas e os Deputados que
desejarem aprovar a indicação registrarão “sim”, e os que desejarem
rejeitá-la 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 ocupem os seus lugares. Em votação,
a Indicação.

- Registram seus votos os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio

Genaro - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Djalma Diniz - Doutor
Viana - Elisa Costa - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo -
Gláucia Brandão - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João Leite - José
Henrique - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira
- Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça -
Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei Miranda - Wander
Borges - Weliton Prado.

O Deputado Doutor Rinaldo - Sr. Presidente, o meu voto “sim” não
foi computado.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, o meu voto “sim” também
não foi computado.

O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 41 Deputados.
Votou “não” 1 Deputado. Está, portanto, aprovada a Indicação, Feita
pelo Governador do Estado, do Nome do Sr. Paulo José de Araújo
para Compor o Conselho Estadual de Educação. Oficie-se ao
Governador do Estado.
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2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a
Presidência passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

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

Abramo solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que
os Projetos de Lei nºs 2.642/2008 e 637/2007 sejam apreciados em
primeiro lugar, nessa ordem. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam com se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa requerimento do
Deputado Vanderlei Miranda solicitando a inversão da pauta desta
reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 2.789/2008 seja apreciado
em primeiro lugar, entre as matérias em fase de discussão. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem
à Mesa requerimento do Deputado Agostinho Patrús Filho solicitando
a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº
2.684/2008 seja apreciado em segundo 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
O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, no mesmo

requerimento que apresentei solicitando que o Projeto de Lei nº
2.642/2008 fosse apresentado em primeiro lugar, também solicitei que
o projeto do ICMS fosse colocado em votação em segundo lugar.

O Sr. Presidente - Sr. Deputado, o projeto de lei que trata do ICMS
consta no requerimento aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.642/2008, do Tribunal
de Justiça, que reajusta os vencimentos dos servidores do Poder
Judiciário do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
e pela rejeição da Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em votação,
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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.) Rejeitada. Está,
portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.642/2008 na
forma original. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 637/2007, do Deputado
Dinis Pinheiro, que dispõe sobre a distribuição de parcela de receita
do produto de arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Assuntos Municipais opinou pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de
Administração Pública perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão
de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo nº 2, que apresentou, e pela rejeição do Substitutivo nº
1, da Comissão de Assuntos Municipais. Emendado em Plenário,
voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina
pela aprovação do Substitutivo nº 5, que apresenta, e pela rejeição
dos Substitutivos nºs 3 e 4 e das Emendas nºs 1 a 20. Com a palavra,
para encaminhar a votação, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Em primeiro lugar, gostaria de dizer da
dificuldade que vive praticamente a maioria dos Municípios mineiros.
Minas Gerais tem 853 Municípios. A cada dia que passa, os
Municípios assumem mais e mais atribuições, tanto do Estado quanto
da União. Temos dados do Instituto Brasileiro de Administração
Pública Municipal, que comprovam que praticamente 10% de tudo o
que os Municípios gastam são atribuições do Estado e da União. O
ICMS é um imposto tipicamente municipal; ele é arrecadado no
Município. Há uma grande injustiça, porque 75% do ICMS se
concentram nas mãos apenas do Estado e 25% são distribuídos para
853 Municípios. Uma pequena fatia do bolo é distribuída para 853
Municípios, e o Estado sozinho fica com 75%. A previsão de
arrecadação do Orçamento para o ano que vem, só com o ICMS, está
em torno de R$23.000.000.000,00, de um Orçamento de
R$38.900.000.000,00. É muito injusto tirarmos recursos de
determinados Municípios, o que realmente lhes dificultará a vida.

Há Municípios grandes onde a miséria também é grande, assim
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como é grande a desigualdade social, além dos problemas na área da
saúde. Em algumas regiões do Estado, há praticamente 15, 20 anos
não se constrói nenhuma escola pública estadual. Na segurança
pública, praticamente todos os Municípios fazem convênios e
assumem atribuições que seriam do Estado, até para custear aluguel
da sede do Batalhão da Polícia Militar, para ajudar na manutenção de
veículos, com combustível. Na maioria dos Municípios até o papel
higiênico das forças de segurança é bancado pelo poder público
municipal.

Qual era a nossa idéia? Fazer justiça. Não se pode colocar um
Município brigando com o outro. Temos de garantir a autonomia e a
independência dos Municípios mineiros, para que o Estado e a União
repassem todos os recursos que os Municípios gastam com
atribuições que não são suas, e sim do Estado e da União. Se
observarmos o Município de Ribeirão das Neves, veremos que a
situação é muito injusta, porque ele é muito grande, tem um IDH muito
baixo e necessita de um carinho especial por parte do governo
estadual.

Da forma como está, o projeto não resolverá o problema, porque faz
uma redistribuição em torno de R$9.000.000,00 por ano. O que
significa R$9.000.000,00 para o governo do Estado? Somente com o
centro administrativo serão gastos R$800.000.000,00, quase
R$1.000.000.000,00, ou seja, mil vezes mais do que será
redistribuído. É uma migalha que não resolve o problema dos
Municípios do Vale do Jequitinhonha, do Norte de Minas.

Neste final de semana, estive em Pintópolis, São Francisco, Montes
Claros, Varzelândia e em outras cidades do Norte de Minas. Vimos a
carência de muitas cidades que necessitam de uma ação firme e
imediata das esferas do poder - tanto estadual quanto federal. Esse
projeto não resolve o problema de maneira alguma, é uma hipocrisia.
Se o governo retirasse 0,5% dos 75% que estão sob sua
responsabilidade, seriam praticamente R$200.000.000,00, ou seja,
duas vezes mais o que será redistribuído. E ainda colocam um
Município brigando com o outro.

O próprio Governador Aécio Neves esteve em Uberlândia e garantiu
que o projeto não seria votado sem acordo, sem discussão, sem a
possibilidade de entendimento. Essas foram as suas palavras.
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Portanto, se o projeto for votado aqui hoje, certamente o Governador
estará faltando com a verdade, porque se empenhou, garantiu -, está
registrado, gravado, filmado e fotografado - que o projeto não seria
aprovado sem entendimento. O que custa ser coerente?

Temos hoje a Lei Kandir, que pega parte da compensação do que
Minas e outros Estados estão perdendo. Existe um fundo para
compensar o Estado de Minas Gerais. O Governador Aécio Neves
defende a criação de fundos. Por que não se criar um fundo para
distribuir recursos aos Municípios mais pobres? Isso é perfeitamente
possível. O governo daria um bom exemplo, começando a rever o
pacto federativo por Minas Gerais, o que certamente agradaria a todos
os 853 Municípios, a sua população, os seus Vereadores, os seus
Prefeitos e as suas lideranças. Poderíamos citar o exemplo de muitos
Municípios que perderão, têm crianças passando dificuldades fora da
escola, a mãe não consegue uma cirurgia ou uma consulta.

Infelizmente, o projeto não distribui a renda da maneira como
deveria, porque R$9.000.000,00 são insignificantes perto do volume
que o governo gasta com publicidade. Comparando-se todos os
recursos da Cemig, da Copasa, da Codemig e do próprio governo do
Estado, são quase R$200.000.000,00, muito mais do que será
redistribuído. Não é assim que devemos agir.

Temos de discutir o projeto nesta Casa, a fim de garantir a
distribuição justa e solidária dos recursos, fazendo, assim, justiça
social com os Municípios mais pobres. Esta Casa deveria empenhar-
se para pressionar e discutir com o governo do Estado, para que ele
crie esse fundo que distribuiria os recursos para os Municípios mais
pobres de Minas Gerais. Assim poderíamos fazer justiça com o Norte
de Minas, com o Vale do Jequitinhonha e com os Municípios da
Região Metropolitana, como Ribeirão da Neves, que é muito grande.
Mais uma vez, digo que é injusto que apenas uma migalha de um
imposto tipicamente municipal seja distribuída para os Municípios, ou
seja, apenas 25% são distribuídos para 853 Municípios. Isso é
determinação constitucional, portanto não temos como alterar essa
situação. Entretanto há como o Governador enviar para esta Casa um
projeto, criando um fundo em que seria distribuído cerca de 0,5% a
1%, dos 75% que ficam para o Estado, para os Municípios mais
pobres. As regiões do Triângulo e do Alto Paranaíba, por exemplo, Sr.
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Presidente, são as que mais contribuem para o desenvolvimento do
Estado. Cerca de 20% dos recursos do Estado são provenientes do
Triângulo e do Alto Paranaíba, mas, quando distribuem os recursos
para investimentos, infelizmente essas regiões ficam com uma
miséria, não ficam nem com 3%. Não está prevista nenhuma grande
obra para o Triângulo nem para o Alto Paranaíba. É muito injusto que
regiões que contribuem muito para o desenvolvimento do Estado,
como Uberlândia, que é uma cidade grande no tamanho e nos
problemas, fiquem com migalhas quando se divide a fatia do bolo. A
região do Grande Morumbi tem cerca de 50 mil pessoas, que estão
vivendo com extrema dificuldade. Agora está chegando infra-estrutura,
pois faltam vagas nas escolas, nas creches, e as pessoas não
conseguem atendimento na área da saúde. Então, para fazer justiça,
temos de rever o pacto federativo em Minas Gerais. O Governador
Aécio Neves já poderia dar o exemplo, criando um fundo para
compensar os Municípios mais pobres, o que seria muito pouco perto
dos quase R$1.000.000.000,00 que estão sendo utilizados para a
construção do novo Centro Administrativo do Estado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, fiquei surpreso com o
pronunciamento do Deputado Weliton Prado quando afirmou que não
houve acordo. Houve acordo, sim, mas esse acordo favorece a sua
região, assim como a Betim, Contagem e às regiões ricas. O que se
está distribuindo e o que foi acordado nesse projeto está totalmente
fora do que foi combinado nesta Casa e assinado por 62
parlamentares. O projeto original previa a distribuição de
R$69.000.000,00 por mês para as cidades mais pobres, e o que está
sendo votado aqui redistribui apenas R$9.000.000,00. Esse projeto
não contempla o sentimento do Norte de Minas, dos Vales do
Jequitinhonha e do Mucuri, do Noroeste e das cidades mais pobres do
Estado. Afirmo que estamos nos organizando. Ainda ontem, em
Matias Cardoso, quando comemoramos o primeiro Dia do Geraes, na
organização que reúne o Movimento Catrumano, lançamos o segundo
movimento e continuaremos brigando para mexer nessa caixa-preta,
nessa ferida, nessa vergonha que é a distribuição do ICMS em Minas
Gerais. O Norte de Minas, os Vales do Jequitinhonha e do Mucuri e as
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cidades mais pobres não aceitarão que apenas uma cidade da região
metropolitana receba mais ICMS que quatro regiões juntas do Estado.
Só Betim arrecada mais ICMS do que todas as cidades do Noroeste,
do Norte de Minas, dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri juntas. Do
ponto de vista geográfico, a nossa região é metade deste Estado. Por
isso, fica aqui a nossa indignação. Votaremos a favor, porque a nossa
região está tão pobre que qualquer coisa que vai para lá é bem-vinda.
Mas fique esta Casa sabendo que estamos indignados com esses
acordos que foram feitos, tirando-se de quem precisa. As Prefeituras
do Norte de Minas estão quebradas, sobrevivem apenas do repasse
do FPM do governo federal, porque o ICMS que chega lá é uma
vergonha. As Prefeituras têm de bancar o transporte escolar, que é de
responsabilidade do governo do Estado, as despesas do Delegado, do
Tenente da Polícia, do Juiz, do Promotor, senão ninguém fica naquela
região. Fica aqui a indignação de toda a nossa região contra o acordo
que foi feito. Porque queríamos a distribuição de R$69.000.000,00, o
que já é muito pouco se compararmos com o que o Estado arrecada.
De repente, depois de nove anos de tramitação do projeto nesta Casa,
chega-se a esse acordo vergonhoso, que não contempla ninguém.O
Movimento Catrumano foi lançado ontem em Matias Cardoso, a
primeira Capital de Minas Gerais. Esse Movimento vai entranhar no
sentimento do povo norte-mineiro e não aceitaremos isso: ou se
dividem de forma justa as riquezas de Minas Gerais ou também
queremos a separação. Não aceitamos mais ser tratados com
migalhas. Fiquei impressionado quando meu colega, Deputado
Weliton Prado, disse que a região do Triângulo Mineiro contribui com
20% das riquezas de Minas Gerais e não recebe o retorno. Ora,
Deputado Weliton Prado, não recebemos nada. A nossa região, que
ajudou a criar Minas Gerais, pois foi dali que saiu a criação do Estado,
foi de lá o primeiro Governador, a primeira Capital, que abastecia as
Minas Gerais, até hoje nunca foi valorizada por nenhum governo que
passou neste Estado. Fica aqui a nossa indignação - do Movimento
Catrumano, do povo norte-mineiro, dos barranqueiros, dos roedores
de pequi, dos comedores de rapadura. Mas vamos reagir. Tenham
certeza de que, daqui para frente, o povo norte-mineiro não se calará.
Enquanto não dividirmos de forma correta o ICMS do Estado não nos
calaremos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o

Deputado Dinis Pinheiro.
O Deputado Dinis Pinheiro* - Agradeço publicamente a deferência

do Deputado Gilberto Abramo, extremamente generoso.
Realmente, este é um momento importante na minha jornada aqui,

na Assembléia Legislativa. Confesso às senhoras, aos senhores e ao
Presidente, Deputado José Henrique, que esse projeto é de grande
significado social e, sem dúvida alguma, projetará e enaltecerá ainda
mais a Assembléia Legislativa. Há mais de 10 anos que ele é debatido
nesta Casa. Já fizemos inúmeras peregrinações, caminhadas,
caravanas pelo Estado procurando sensibilizar os Deputados, as
Deputadas e todos os agentes políticos diante da necessidade
imperiosa de aprovação do ICMS Solidário. Os senhores sabem que o
nosso projeto, o projeto embrionário, no nascedouro, era mais ousado,
mais vigoroso e promovia uma redistribuição do ICMS de forma mais
justa, mais efetiva e mais forte. Mas a Assembléia é isso: é um
constante aprendizado. É dessa maneira que temos a oportunidade
de buscar o consenso e a harmonia, mesmo tendo plena consciência
e convicção de que o projeto da forma original atenderia melhor e de
forma mais racional, mais oportuna e mais adequada os Municípios
mais pobres e mais carentes. Mas, se a Assembléia Legislativa, se o
Plenário, por meio de seus Deputados e de suas Deputadas,
opinarem e escolherem esse caminho ora apresentado pela Comissão
de Fiscalização Financeira, entendo ser esse também um avanço.
Esse projeto serve para despertar todos nós para a necessidade
permanente de promovermos ações voltadas para os mais pobres,
para os mais carentes, uma vez que distribui aproximadamente
R$100.000.000,00 para mais de 700 cidades, alcançando em torno de
14 milhões de mineiros. Entendo que é um avanço. Logicamente,
desejaria muito que fosse aprovado aquele outro projeto, por entender
que temos de acabar de uma vez por todas com o contraste existente
entre as cidades mineiras. Temos de eliminar a concentração cruel de
recursos nas mãos de poucas cidades, como o Município de Betim.
Não podemos compactuar com esse sistema de distribuição perverso,
malévolo, pernicioso. A arrecadação de Betim é muito superior à
arrecadação de todo o Norte, do Jequitinhonha e do Mucuri, o que é
inaceitável. Esse sistema não pode perdurar. Na região metropolitana
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existem diversos bolsões de pobreza. Podemos citar as cidades de
Ribeirão das Neves, Santa Luzia, Ibirité e tantas outras cidades. Essa
realidade tem de ser transformada. O exercício da vida pública só tem
valor quando buscamos percorrer o caminho da justiça social, do
equilíbrio, da harmonia, da paz. Entendo que o ICMS Solidário é um
instrumento forte e vigoroso para diminuir os contrastes sociais
existentes entre as cidades mineiras. Tive a oportunidade de observar
a conclusão do brilhante Deputado Weliton Prado, mas entendo que
esse é um problema da Assembléia Legislativa. Temos de ter
responsabilidade. Não podemos, em hipótese alguma, transmitir a
responsabilidade para outro órgão ou para outro agente político. A
responsabilidade é nossa. Temos de cumprir nossa missão, temos de
exercer nosso dever de casa. Entendo ser um grande avanço a
Assembléia Legislativa apreciar o ICMS Solidário neste momento.
Faço um apelo aos Deputados e Deputadas para que possamos de
uma vez por todas encerrar a discussão sobre o ICMS Solidário e
aprová-lo, porque são muitos os Municípios pobres que precisam do
nosso apoio, da nossa ajuda. Conforme afirmei anteriormente, a vida
pública só tem valor quando as ações que a permeiam são
direcionadas aos mais pobres, aos mais carentes, aos deserdados da
sorte. Agradeço ao Sr. Presidente, aos Srs. Deputados e às Sras.
Deputadas. Tenho certeza absoluta de que com otimismo e esperança
teremos a oportunidade de votar o tão sonhado ICMS Solidário,
beneficiando mais de 700 Municípios mineiros, atingindo 14 milhões
de cidadãos.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, gostaria de fazer um
apelo. Confesso que estava com saudade de ver o 1º-Secretário aqui,
defendendo seu projeto. Desde que o Dinis apresentou o projeto, há
muito tempo não comparece ao Plenário para defendê-lo. A defesa
tem estado a cargo dos companheiros Getúlio Neiva, Paulo Guedes,
da nossa pessoa, da Deputada Ana Maria Resende e de vários outros
Deputados. Dinis, estou feliz, porque acho que era obrigação de V.
Exa. estar aqui para dizer o que disse.

O projeto foi apresentado a todos nós por V. Exa., e nos
incorporamos a ele. Realizamos várias audiências públicas; saímos
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pelos quatro cantos de Minas Gerais, principalmente nas regiões do
Jequitinhonha e do Norte de Minas, difundindo o projeto. Lá
mostramos que é possível apresentar uma proposta de se fazer
justiça ou pelo menos iniciar o caminho da eqüidade. Hoje o projeto,
desfigurado como está, pois inicialmente previa uma distribuição
maior, na qual apostamos, é o espectro do projeto que V. Exa.
apresentou, é um “frankenstein”, tal o número de emendas anexadas
a ele. Mesmo descaracterizado, muito aquém da proposta inicial,
alguns Deputados são contrários a ele.

Fico triste quando o Deputado Weliton Prado diz que foi a
Varzelândia, a Januária e a São Francisco e, após regressar de uma
região pobre, carente, mostra-se contrário ao projeto que prevê a
distribuição de R$9.000.000,00 por mês, perfazendo pouco mais de
R$100.000.000,00 por ano. A verdade, Deputado Weliton Prado, é
que esse recurso é imprescindível para a nossa região. Deputado
Braulio Braz, há cidades que recebem hoje uma renda “per capita” de
R$138,00, e Januária recebe R$4,00 por habitante, uma cidade de
8.000km², problemática e que sofre muito. Quem conhece aquela
região sabe do que falamos. Não queremos tirar dinheiro de ninguém.
Esse recurso é distribuído para os Municípios e deve obedecer a uma
lógica que não estamos vendo. Ainda há pouco, um companheiro
Deputado, cujo nome me reservo o direito de não citar, disse-me que
não votará favoravelmente ao projeto, pois tirará votos dele, mesmo
reconhecendo ser um projeto justo, que deve ser votado, mas ele não
poderá fazê-lo, porque perderá votos em seu Município.

Estamos diante de um impasse. Esse é um projeto político ou uma
política para promover a justiça social e a eqüidade? Estamos diante
de um ponto final, no encerramento de um trabalho de muitos anos, o
que descaracterizou o projeto inicial. O Deputado Paulo Guedes, há
pouco, falava sobre as dificuldades, que são as piores que estamos
enfrentando. Falamos de uma região sem água para beber e para
ofertar à população. Falamos de cidades cujos Prefeitos vivem
exclusivamente do FPM, porque não têm ICMS. Os Municípios não
têm indústria, nenhuma atividade econômica, vivem do FPM.
Repassaremos um pouquinho mais de recursos, o que, para alguns,
não significa nada, mas, para a nossa região, poderá levar um pouco
mais de água para a população, permitirá a contratação de um
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médico, a compra de mais medicamentos. Os Municípios poderão
sobreviver um pouco mais e acompanhar o desenrolar do que
acontece em nosso Estado.

O Deputado Getúlio Neiva disse algo importante. Quem comanda as
comissões desta Casa são os Municípios ricos. As principais
comissões da Casa estão nas mãos de Deputados que representam
os Municípios mais poderosos.

Se queremos mudar alguma coisa, Deputado Getúlio Neiva, isso
ocorrerá em fevereiro. Temos de ficar de olho. A representação do
Norte de Minas é aguerrida e constituída de companheiros Deputados
que não aceitam ser passados para trás, mas, na essência, no
fundamento do processo legislativo, na base, no alicerce, estamos
deixando espaço para outros companheiros Deputados que têm todas
as condições, e estou consciente e convencido de que eles
representam o poder econômico deste Estado. A nossa região está
em um segundo plano e marginalizada.

Penso que a votação desse projeto, como disse o Deputado Dinis
Pinheiro, mesmo descaracterizado, representa um pinguinho d’água,
uma gotinha d’água, uma pequena parcela fundamental para nós. Nos
Municípios mais pobres, meu caro Deputado Getúlio Neiva, que é de
uma região esquecida e desassistida, temos também de nos
preocupar com as coisas essenciais: o VAF. Qual Município pequeno
deste Estado tem condições de contratar uma boa assessoria para
fazer a recomposição do VAF? Nenhum. O Prefeito assume e se
preocupa apenas com a sobrevivência, pois, às vezes, está com
problemas mais elementares e emergenciais. Ele não se importa em
contratar uma boa assessoria para poder recompor o VAF, e aí é que
entra a representação dos Municípios. Vemos aí a movimentação da
Associação Mineira de Municípios, apresentando nomes, que devem
ter um primeiro compromisso de poder prestar assessoria técnica e
jurídica aos pequenos Municípios mineiros. Do contrário, eles nem
saberão o que é VAF, Valor Adicional Fiscal.

Há seis ou oito anos, participei, nesta Casa, de uma CPI, a CPI do
VAF, e fiquei alarmado com a falta de condições e informações dos
pequenos Municípios. Os Municípios perdiam dinheiro, porque não
podiam ter uma boa assessoria. Os Municípios grandes se
preocupavam em recompor esse Valor Adicional Fiscal e a
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movimentação de recursos, recebendo hoje muito por omissão e falta
de condições dos Municípios pequenos. Então, quero dizer ao povo
de Minas Gerais que nesta Casa, nesse projeto, está se revelando um
jogo de interesses, um jogo político, em que poucos ganharão muito e
os muitos Municípios, que não têm assessoria nem condições
técnicas de se recomporem, reciclarem e aprenderem, continuarão a
ganhar pouco.

Então, Deputado Getúlio Neiva, proponho a V. Exa., no meu
encaminhamento, que possamos, a partir de agora até o final deste
ano, estabelecer uma linha de ação, para, pelo menos, garantir o que
está aqui e 2% da proposta inicial do Deputado Dinis Pinheiro. Do
contrário, abaixaremos as nossas cabeças e nos sentiremos
envergonhados por não termos condições de, pelo menos, sensibilizar
esta Casa e estabelecer uma linha de ação, daqui para frente e até o
final do ano, até o final desta legislatura. Devemos votar e conquistar
esse mínimo que está aqui. Esse é um compromisso que faço. Não
tenho compromisso com o Natal e o Ano- Novo. Convoco os
companheiros para que tenhamos o compromisso, pelo menos, com
os pequenos Municípios, que, ao longo da história, foram - e vou dizer
uma palavra feia - usurpados e tolhidos no direito de receber um
pouco mais, em benefício dos poucos que receberão a grande maioria
dos recursos de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, amigos das galerias, telespectadores da TV Assembléia,
queríamos aproveitar esta oportunidade para fazer alguns
comentários sobre o projeto do Deputado Dinis Pinheiro. Esse projeto
representa uma luta, como foi dito aqui, de quase sete anos. Em todos
os momentos em que discutimos o projeto, verificamos e constatamos
a complexidade dele. Na realidade, seria necessária, por parte de
todos nós, Deputados, a disponibilidade para negociar e encontrar um
caminho que pelo menos nos sinalizasse com uma melhoria para os
Municípios menores. Sabemos que, na realidade, eles vêm
encontrando uma dificuldade enorme. Participamos atentamente de
todos os debates. Ouvimos o Deputado Carlos Pimenta, do Norte de
Minas, que falou mais uma vez dessa dificuldade e carência dos
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pequenos Municípios mineiros. Como Deputado também votado
naquela região e no Vale do Jequitinhonha, podemos afirmar que
alguma medida precisa ser tomada. Gostaríamos de registrar alguns
momentos que consideramos de fundamental importância: o apoio da
atual Mesa da Assembléia, que possibilitou e atendeu aos nossos
pedidos para que esse assunto fosse debatido em todas as regiões do
Estado. Fizemos uma grande mobilização para conhecermos a
realidade do Estado. Isso foi feito por meio das várias e várias
reuniões realizadas praticamente em todas as regiões do Estado. E,
em todas elas, verificamos uma presença constante de lideranças
expressivas: Deputados, Prefeitos, Vereadores, enfim, de
representantes de todos os segmentos da sociedade.

Queríamos ressaltar também a importância que a Casa deu a esse
assunto. Por determinação do Presidente, foi criada uma comissão de
Deputados para que encontrar uma solução que atendesse pelo
menos à grande maioria dos Municípios. Essa comissão trabalhou por
vários meses. Tive o privilégio de ser indicado para participar dela.
Ressalto o trabalho do nosso coordenador na comissão, Deputado
Getúlio Neiva, que, na realidade, teve uma persistência muito grande
durante todo o processo. Houve várias reuniões com dificuldades
enormes, vencidas sobretudo pela capacidade de negociação da
comissão, por meio do nosso coordenador, Deputado Getúlio Neiva,
que, como disse, motivou a participação da grande maioria dos
parlamentares desta Casa.

Concordamos com os Deputados que nos precederam, quando
afirmam que o projeto não é aquilo que esperávamos. O recurso
destinado por meio do Centro Solidário não é aquilo que os Municípios
necessitam, como todos sabemos. Mas é importante salientar desta
tribuna que houve um avanço. Mais do que isso, acredito que ele
possa sinalizar sobre a necessidade de estarmos aqui, a partir do
próximo ano, aprofundando o nosso trabalho nessa discussão. Não
podemos deixar de reconhecer que hoje presenciamos e vivemos uma
grande injustiça dos maiores Municípios para com os menores.

Isso facilmente foi comprovado por nós, que participamos de todos
os encontros promovidos no interior do Estado.

Nesta oportunidade, queria dizer que foi um trabalho que
representou a flexibilidade que ocorreu durante todo esse processo de
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negociação. Gostaria de fazer uma referência e de trazê-lo até o
nosso reconhecimento. Pela complexidade do assunto que foi
debatido nesta Casa, entendemos que, às vezes, por alguns ruídos de
comunicação, exaltados na discussão de um processo, podemos
cometer algumas injustiças. Estamos discutindo aqui um projeto que
será apreciado por todos os nossos colegas. Quero fazer uma
ressalva de uma reunião, ao meu tratamento particular, a uma
referência ao Deputado Zé Maia. Quero publicamente pedir minhas
escusas, pois, às vezes, exaltamo-nos durante uma discussão;
todavia não poderíamos deixar de reconhecer a sua sensibilidade e a
do nosso coordenador Getúlio referente a uma emenda que
apresentamos, que faz parte desse projeto e tem também um aspecto
emblemático. É uma emenda que cria uma rubrica, uma janela para
que incentivemos as nossas cidades a investir no turismo.

Portanto, na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária,
foi aceita a nossa emenda que cria uma janela com o título de ICMS
do Turismo, cujo objetivo é exatamente incentivar as nossas cidades a
ter cuidado em relação ao turismo, pois todos sabemos que é uma
atividade potencial para o nosso Estado. Todos sabemos da riqueza
que temos em todas as regiões de Minas Gerais em relação ao
turismo.

Quanto a essa emenda que foi acatada pelo relator, podemos dizer
que, evidentemente, há alguns pré-requisitos a serem perseguidos
pelas cidades, como, por exemplo, o cuidado em relação ao turismo,
defendendo a criação do Fundo Municipal do Turismo na sua cidade,
a participação das cidades dos Circuitos Turísticos, enfim, com a
participação de todo o Município.

Cumpridos os requisitos previstos na nossa emenda e aceitos pelo
relator, essas cidades terão um incremento no seu ICMS, por meio do
ICMS Solidário, com a rubrica do ICMS do Turismo, a exemplo do que
é feito hoje, como o ICMS Ecológico, o ICMS das Cidades Minerárias
e da Cultura. Criamos uma rubrica para atendermos ao ICMS do
Turismo.

Gostaria de agradecer, nesta oportunidade, a toda a equipe da
Federação dos Circuitos Turísticos do Estado de Minas Gerais a
contribuição por meio do seu Presidente Henrique, e à equipe da
Secretaria de Turismo os subsídios necessários para apresentarmos
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aqui a nossa emenda.

Por fim, antes de terminar a minha fala, não poderia deixar de
registrar a participação importante da Deputada Ana Maria Resende -
parlamentar guerreira, representante do Norte, integrante da Bancada
do Norte - e o seu esforço para conseguirmos estar aqui hoje, a fim de
falar da importância da criação da frente parlamentar em prol do ICMS
Solidário, que, aliás, foi coordenada por ela. Queremos também
registrar a sua participação em todos os nossos encontros regionais,
levando a sua mensagem e o seu apoio, mesmo sabendo tratar-se de
um projeto que, apesar de bastante polêmico, na realidade atenderá a
mais de 700 Municípios.

Portanto volto aqui a pedir novamente a compreensão daqueles
Deputados que legitimamente defendem as suas regiões e cidades
que hoje têm um privilégio maior.

Gostaria também de contar com a sensibilidade dos Deputados,
pois, se esse projeto não veio para resolver de maneira definitiva as
questões dos Municípios menores, que enfrentam grandes
dificuldades, ele traz, em seu bojo, uma sinalização, pois é
emblemático, já que diz claramente que temos de atender e de nos
aprofundar nos debates sobre essa questão.

Mais uma vez, pedimos o apoio dos Deputados, para que aprovem
esse projeto, pois significa uma grande esperança para os Municípios
menores. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Questão de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Pela importância do tema, solicito o

encerramento de plano da reunião por falta de quórum, para
continuarmos esse debate amanhã. Enfatizo o que todos os
Deputados disseram: o que tem sido distribuído é praticamente
insignificante perto do que o governo poderia distribuir com o fundo.
Assim, a justiça seria feita, de verdade, aos Municípios mais pobres
de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência, nos termos do art. 244 do Regimento Interno, encerra

a discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.791/2008, uma vez
que permaneceu em ordem do dia por seis reuniões.
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Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 10,
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 ordem do dia a ser publicada.
Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 83ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/12/2008

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

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Gilberto Abramo; discursos dos
Deputados Weliton Prado, Gilberto Abramo, Dinis Pinheiro, Weliton
Prado, Getúlio Neiva e Almir Paraca; questão de ordem; discurso do
Deputado Paulo Guedes; votação do requerimento; aprovação;
verificação de votação; inexistência de quórum para votação;
anulação da votação; questão de ordem; existência de quórum para
votação; questões de ordem; renovação da votação do requerimento;
aprovação; prejudicialidade do requerimento do Deputado Weliton
Prado - Requerimento do Deputado Vanderlei Miranda; aprovação;
verificação de votação; ratificação da aprovação - Requerimento do
Deputado Agostinho Patrús Filho; discurso do Deputado Weliton
Prado; questão de ordem - Inexistência de quórum para a continuação
dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

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

- 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
Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico
Uejo - 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 -



1151
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 - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton
Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 9h10min, 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, a Sra. 2ª-
Secretária, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte
Ata

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

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

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

Abramo, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
Projeto de Lei Complementar nº 33/2007 e os Projetos de Lei nºs 301,
1.271 e 637/2007 sejam apreciados em primeiro lugar, nessa ordem.
Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Weliton
Prado.

O Deputado Weliton Prado - Cumprimento todas e todos.
Encaminho contrariamente a esse requerimento, pois na pauta há um
grande número de projetos a serem votados: o Projeto de Lei nº
2.791, justamente o que cria a abertura de crédito suplementar de
quase R$1.000.000,00 no orçamento fiscal do Estado ao Tribunal de
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Justiça, o Projeto de Lei nº 3/2007, da Deputada Cecília Ferramenta,
que inclui o representante da Assembléia Legislativa no Conselho da
Região Metropolitana, e, praticamente, mais de 50 projetos, que já
tramitam nesta Casa há muito tempo. Alguns tramitam há anos, e
outros ainda não obtiveram o consenso quanto ao mérito. Apresentei
um requerimento, que será lido pela Presidência na seqüência,
solicitando a inversão de pauta, de modo que esses projetos sejam
apreciados em último lugar, para que tenhamos tempo de discutir,
com os líderes desta Casa, sem travarmos a pauta, os projetos
importantes em tramitação.

Encaminho contrariamente ao requerimento apresentado. No
requerimento que apresentei solicito que o projeto seja discutido em
último lugar, pois envolve uma preocupação muito grande que temos
em relação aos Municípios mineiros. Sempre bato nessa tecla, pois é
um absurdo o que acontece com os Municípios de Minas Gerais e do
Brasil, que assumem muitas atribuições do Estado e da União. Minas
Gerais possui 853 Municípios, e todos, sem exceção, assumem
atribuições do Estado e da União. Eles têm até de comprar papel
higiênico para manter a força de segurança pública. Ocorre uma
grande fragilização dessa força, principalmente no interior, pois a
Justiça Eleitoral, o Ministério Público e o Poder Judiciário dependem
financeiramente da Prefeitura. Sabemos da lisura do Ministério
Público e do Poder Judiciário, mas há muitos casos de grande
fragilização, devido ao atrelamento do poder público municipal. Se o
poder público não garantir os funcionários e os veículos para a Justiça
Eleitoral, ela pára. O Município tem de ceder funcionários para a
educação e para a saúde, tem de arcar com toda a estrutura para o
funcionamento das Polícias Civil e Militar e tem de ceder o
computador, o papel, os funcionários e toda a estrutura para a
Defensoria Pública.

Infelizmente, os Municípios mineiros não agüentam mais. Dados
oficiais do Instituto Brasileiro de Administração Pública Municipal -
Ibam - demonstram que os Municípios gastaram pelo menos
R$6.500.000.000,00, 4,46% das suas receitas, na execução de
atividades de responsabilidade da União e dos Estados. O pior
acontece nas cidades mais pobres, com até 10 mil habitantes, pois o
montante chega a 10% de toda a sua arrecadação. Quer dizer, 10%
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de toda a arrecadação do Município são destinados a custear
atribuições que não são dele, mas do Estado e da União. É um
volume muito significativo de recursos.

Precisamos aprovar um projeto nesta Casa para fazer justiça de
verdade aos Municípios mais pobres, garantir solidariedade de fato.
Se o projeto for aprovado amanhã do jeito como está, quero voltar a
alguma dessas cidades e ver o que mudou daqui a um, dois, três
anos. Não haverá mudanças significativas. Os próprios Deputados já
admitiram que, do jeito como está, o projeto virou um grande
“frankenstein”. Já houve vários substitutivos, mas acredito que não é
esse o caminho. A saída mais séria, mais honesta com a população
de Minas Gerais é o governo do Estado assumir sua responsabilidade
e dar o exemplo para o Brasil. O governo de Minas serviria de
exemplo ao País começando a rever o pacto federativo pelo Estado.
Como assim? O governo pode criar um fundo de compensação. O
ICMS é um imposto tipicamente municipal. Por determinação
constitucional, 75% do ICMS ficam só para o Estado. Aí pega-se uma
migalha do bolo e a distribui para 853 Municípios. E 25% do ICMS - a
arrecadação prevista para o ano que vem é de R$23.000.000.000,00 -
serão distribuídos para 853 Municípios, que ficam com muito pouco. E
o Estado sozinho fica com 75%. O que podemos fazer? Da maneira
como está sendo apresentado no substitutivo “frankenstein” - o de nº 5
-, haverá um remanejamento no total de R$9.000.000,00 por ano. O
que são R$9.000.000,00 para o Estado? Não é nada. Se, dos seus
75%, o Estado pegar 0,5% apenas, será muito mais que isso e pode
criar um fundo para beneficiar os Municípios mais pobres, os que mais
necessitam, os do Norte de Minas, do Jequitinhonha, Ribeirão das
Neves e vários outros, de acordo com a sua necessidade.

Vamos, então, fazer justiça de verdade. Não adianta aprovarmos um
engodo que não resolverá o problema. Faço o desafio, e podem ter
certeza de que vou lá fiscalizar. Se o projeto for aprovado, daqui a
dois, três, quatros anos, quero ver a diferença que fará na vida da
população. Não vai fazer praticamente diferença alguma, porque é
muito pouco. Não podemos distribuir miséria, não podemos distribuir
pobreza. Temos de garantir a unidade dos Municípios de Minas
Gerais. Como Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, não admitimos, não aceitamos, não permitimos, de
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maneira alguma, que se crie um espírito de guerra, colocando
Município pobre contra Município pobre. Os Municípios de Minas
Gerais já enfrentam muitos problemas. Digam-me um Município que
não tem pobreza, que não tem desigualdade social. Temos de fazer o
contrário, garantir a unidade dos Municípios de Minas Gerais. Eles
têm de estar fortes, para que empreendamos as mudanças e as
gestões em prol de uma reforma do pacto federativo, a fim de
garantirmos mais recursos para eles. O cidadão mora e vive no
Município. Aliás, num trecho de sua canção, Mário Lago diz: “Uma
cidade parece pequena se comparada com um país, mas é na minha,
na sua cidade que se começa a ser feliz”.

É verdade, é no Município que o cidadão vive e utiliza os bens
públicos. Infelizmente, os Municípios não têm recursos suficientes
para arcar com todas as suas responsabilidades e ainda com as
responsabilidades do Estado e da União. Não podemos permitir, de
maneira alguma, que o projeto seja aprovado e cause uma falsa
esperança de mudança, de transformação. Isso não vai ocorrer,
porque os recursos são muito poucos. Enquanto temos apenas
R$9.000.000,00 por ano para o remanejamento, o governo está
gastando, só com o Centro Administrativo, R$800.000.000,00, ou seja,
quase R$1.000.000.000,00. Isso não corresponde a uma, duas, três,
quatro, dez ou vinte vezes mais, é praticamente mil vezes. O Centro
Administrativo é prioridade do Estado, só que, para isso, o governo
está gastando mil vezes mais do que gasta para fazer o
remanejamento de que trata o projeto ora apresentado para os
Municípios mais pobres. Vamos ser honestos. Temos de colocar o
dedo na ferida. Imaginem se o Centro Administrativo não fosse
construído agora? Esses R$800.000.000,00 poderiam ser distribuídos
para os Municípios mais pobres. Realmente, deveria haver uma
mudança significativa.

Assim, encaminho contrariamente ao projeto. Parabenizo os
Deputados Dinis Pinheiro, Paulo Guedes, Getúlio Neiva e Carlos
Pimenta e todos os outros que realmente defendem essa questão com
o coração. Pedimos a todos que façam a sua reflexão e que o governo
envie para cá um fundo de compensação para se fazer justiça social
de verdade.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
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Deputado Gilberto Abramo.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, o PMDB votará
contrariamente ao requerimento do Deputado Weliton Prado, pois
entende que esse projeto é de suma importância, deve ser votado e
tem de ter prioridade nesta Casa. Ainda que o requerimento seja de
outro Deputado, V. Exa. está abonando-o. Portanto, faz parte integral
desse contexto.

Então, Sr. Presidente, o PMDB encaminha contrariamente ao
requerimento. Se esse projeto está tramitando há anos nesta Casa e
até hoje não foi votado, a culpa não é dos parlamentares, mas do
governo. Até hoje, não vimos o governo se manifestar de modo a
achar um ponto de equilíbrio para que esse projeto fosse votado com
maior tranqüilidade. Temos Deputados Federais, como o próprio
Rodrigo de Castro, que tem votação no Norte de Minas, em cidades
carentes, que precisam desse incentivo, mas não se manifestou.
Deputados Federais da base governista também não se
manifestaram. Se não se manifestaram é porque o governo não tem
interesse nessa questão. Mas nós temos interesse que o projeto seja
votado. Por isso, apresentamos requerimento para que ele seja
apreciado em quarto lugar. Esse é o nosso encaminhamento, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar, o Deputado
Dinis Pinheiro.

O Deputado Dinis Pinheiro* - Sr. Presidente, o Deputado Weliton
Prado acaba de nos surpreender. Sempre identifiquei nele um
parlamentar extraordinário, dotado de sensibilidade, um homem jovem
e impetuoso. Sempre visualizei na sua pessoa atributos de homens
públicos realmente grandiosos, que têm suas ações voltadas para os
mais carentes.

Conseguimos verificar, diante das suas palavras, que o Deputado
Weliton Prado promove uma verdadeira falácia e, perante os mineiros
e mineiras, está fazendo um exercício genial de demagogia. O
Deputado Weliton Prado está sofismando e sua fala não retrata a
realidade dos fatos e da dura crueldade vivenciada pelos Municípios
mineiros. Se ele realmente quer ajudar e está preocupado com os
Municípios carentes, perdeu uma grande chance quando
apresentamos o nosso projeto original, um projeto mais ousado, mais
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vigoroso, mais duro em relação aos Municípios mais ricos e mais
sensível em relação aos Municípios mais pobres. Ele poderia muito
bem ter empunhado a bandeira naquele momento. O desprendimento
de nossa parte, a busca constante da harmonia, a idealização desse
sonho antigo da Assembléia acabou por nos motivar a buscar o
consenso, a convergência que esta Casa está encontrando. Acho que
ainda é tempo. Se o Deputado Weliton Prado, de verdade, quer ajudar
os Municípios mais pobres, se ele tem uma preocupação com esses
Municípios, se tem o olhar atento a essas cidades que suplicam
recursos, ele poderia apoiar e referendar sua palavra de apoio a esse
projeto amplamente debatido, que agora teve uma conclusão por
parte da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Não é
aquele projeto sonhado, aquele projeto idealizado, mas é o que a
Casa conseguiu elaborar neste momento, fruto de cooperação mútua,
de ajuda constante dos Deputados que representam as cidades mais
ricas, dos Deputados que representam as cidades mais pobres, dos
Deputados interessados em compartilhar uma Minas cada dia melhor
e mais próspera. Serão beneficiados com esse projeto 734
Municípios. São 14 milhões de mineiros. E, mesmo sendo uma ajuda
acanhada e singela, é de uma significação extraordinária para essas
cidades. Existem cidades do Norte de Minas, do Jequitinhonha e do
Mucuri à procura de um caminhão de água; existem Municípios sem
condições de custear ambulância; existem outros tantos
equipamentos importantíssimos para o bem-estar da sua população.

Até compreendo essa falácia do Deputado Weliton Prado porque ele
vive num oásis, ele vive num cenário de riquezas e talvez ainda não
tenha tido a oportunidade de percorrer os lugarejos, as cidades pobres
e sofridas de Minas Gerais. Mas ele é jovem e tenho certeza de que
terá oportunidade de conhecer profundamente o Estado de Minas
Gerais, de visitar o Jequitinhonha, o Mucuri, Ribeirão das Neves,
Ibirité, Santa Luzia e tantos outros bolsões de pobreza existentes na
região metropolitana. O Deputado Weliton Prado fala com muito
fervor, como se estivesse retratando a realidade. Mas é necessário
que ele observe com mais atenção os números extraídos dessa
proposta final. Ribeirão das Neves é uma das cidades mais pobres de
Minas Gerais e, por meio do Deputado Paulo Guedes, grande
guerreiro do ICMS solidário, será contemplada, caso venha a ser
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aprovada essa versão do ICMS Solidário, com aproximadamente
R$300.000,00 a R$400.000,00 por mês. Talvez não seja significativo
para o Deputado Weliton Prado, mas tenho certeza de que será de
grande valia para Ribeirão das Neves. E tenho certeza ainda maior de
que a Deputada Gláucia Brandão, representante de Ribeirão das
Neves, está ansiosa para testemunhar e participar da aprovação do
ICMS Solidário. E esse ICMS Solidário já foi amplamente debatido. Há
mais de dez anos ele aqui tramita, exigindo discussões neste Plenário
e nas comissões.

No ano passado, num gesto extraordinário e de grandeza do
Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho, a Assembléia
Legislativa interiorizou esse debate importantíssimo. Realizamos uma
grande peregrinação, uma caravana extraordinária, conversamos com
os Prefeitos, educadores, Vereadores e líderes municipais em todas
as regiões do Estado de Minas Gerais. Foi um momento extraordinário
para esta Casa e, confesso, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, para
mim também. Tive oportunidade de observar bem de frente,
claramente, a vontade dos mineiros e das mineiras de abraçarem e
aprovarem o ICMS Solidário. A Deputada Ana Maria Resende,
Presidente da frente parlamentar, viajou por todo o Estado ao nosso
lado e, da mesma forma, sensibilizou-se com o acolhimento dos
mineiros e das mineiras ao ICMS Solidário.

Portanto, Deputado Weliton Prado, vamos ser realistas, verdadeiros
e autênticos. Se V. Exa. realmente quer ajudar os mais pobres, quer
servir aos menos favorecidos, aos deserdados da sorte, àqueles que
não têm a Fiat nem a Petrobras para gerarem riqueza, vamos lá,
demonstre para toda Minas Gerais o nosso lado de solidariedade, de
fraternidade, de cristandade. Ainda há tempo. Convoco V. Exa. a votar
conosco. V. Exa. é jovem, terá ainda a oportunidade de participar de
tantas outras caminhadas conosco e, com certeza, engrandecerá e
enaltecerá esse projeto chamado ICMS Solidário. Mas, se V. Exa.
quer efetuar e implantar um fundo para essas cidades, ressalto que
possui todo o prestígio, pois desfruta de credibilidade no governo
federal, o que não é segredo para ninguém. Aliás, é notório e sabido
por todos que mais de 70% dos recursos se encontram concentrados
na mão do governo federal. A criação do fundo seria muito simples:
bastaria V. Exa. reunir-se com o Presidente e, se achar melhor e for
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esse o caminho, promovê-lo. Agora, se realmente, dentro das nossas
prerrogativas, da nossa seara, do nosso cenário, V. Exa. tem um olhar
atento para os mais pobres e necessitados, convido-o a nos ajudar a
aprovar o ICMS Solidário, por mais singela que seja essa proposta
extraída da Comissão de Fiscalização. V. Exa. entenderá e
compreenderá que esse projeto ajudará sobremaneira a vida de 14
milhões de mineiros que vivem em mais de 700 cidades carentes,
pobres e necessitadas. Contamos com a ajuda e o apoio de V. Exa.

O Deputado Weliton Prado - Art. 164, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento

Interno, o Deputado Weliton Prado.
O Deputado Weliton Prado - Agradeço a V. Exa. Quero dizer que um

dos Deputados que mais admiro nesta Casa é o Deputado Dinis
Pinheiro. Parabenizo-o e a outros Deputados - Getúlio Neiva, Paulo
Guedes, enfim, toda a bancada do Norte - pela perseverança.
Manifesto a todos o nosso profundo respeito e nossa profunda
consideração. Deus sabe que vocês estão imbuídos do espírito
público de levar justiça social. Esclareço que contam com todo o
nosso reconhecimento e apoio. Mas discuto em outro viés. Depois
quero rebater alguns pontos apresentados pelo Deputado Dinis
Pinheiro. Não se pode colocar um Município brigando com outro, de
forma alguma. Sou Presidente da Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, e sabemos que, em todos os Municípios de Minas
Gerais, há pobreza, desigualdade social e ausência de políticas
públicas, faltam vagas nas creches, existe dificuldade de atendimento
à saúde. E o projeto não resolverá a situação.

O Deputado diz que sou de uma região muito rica, próspera, que já
ajudou muito no desenvolvimento de Minas Gerais. De tudo o que o
Estado arrecada, em torno de 20% sai do Triângulo Mineiro, do Alto
Paranaíba e do Noroeste. No entanto, no Orçamento do ano que vem,
essas regiões praticamente não receberão contrapartida. Ajudam no
desenvolvimento do Estado, mas, na hora de receber a contrapartida,
os investimentos não chegam a 3%. Em algumas cidades, há mais de
20 anos não se constrói uma escola estadual. O dinheiro sai, mas não
volta.

O Deputado Dinis Pinheiro afirma que não conheço os Municípios
mais pobres. Conheço muito bem, Deputado. Nesse final de semana,
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estive em Mirabela, no Norte de Minas, em Montes Claros, em
Pintópolis, em São Francisco, e vi a triste realidade, a dificuldade da
população, a situação das estradas, a ausência de políticas públicas.
A população estava até comemorando porque estava chovendo.
Mesmo com a chuva há problemas, porque falta infra-estrutura
mínima. Algumas obras deveriam ter sido realizadas há muitos anos
mas, infelizmente, não foram. Conheço muito bem a realidade dos
Municípios mais pobres de Minas Gerais e os defendo. Não adianta
fazermos demagogia e dizer para a população que o projeto que será
aprovado salvará a pátria, que resolverá todos os problemas. Não
resolverá, porque serão remanejados apenas R$9.000.000,00. O que
são R$9.000.000,00? Pergunto a cada Deputado e Deputada: o que
são R$9.000.000,00 perto de um orçamento de quase
R$40.000.000.000,00? Para exemplificar, o Centro Administrativo
custará quase R$1.000.000.000,00. Mil vezes mais. Mil vezes mais do
que está sendo remanejado. Será que o Centro Administrativo é tão
necessário assim? Será que é preciso construir o Centro
Administrativo agora? E se não fosse construído agora? E se esses
recursos fossem distribuídos para os Municípios mais pobres? Aí, sim,
haveria justiça social. É princípio constitucional informar a população
sobre as ações do governo. E se, ao invés de gastar quase
R$200.000.000,00 com publicidade, o governo gastasse a metade? É
possível? Lógico que sim. A metade equivaleria ao valor que será
remanejado. Não adianta querer enganar a população. O projeto não
resolverá o problema. Estamos preocupados em fazer transformação
social de verdade.

Sugiro que façamos um grande movimento para sensibilizar o
governo do Estado a mandar para esta Casa a criação de um fundo
que contemple os Municípios mais pobres com apenas 0,5% do ICMS,
que são R$23 bilhões. Apenas 0,5% seria suficiente. E seria muito
mais do que está sendo distribuído. Vamos mostrar a verdade. Sou o
primeiro a aprovar. Temos de fazer transformação de verdade. Lógico
que, às vezes, R$1.000,00 a mais ajudam um Município. Mas somos
nós, na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, que aprovamos o
Orçamento. Onde está nossa autonomia? Onde está nossa
independência? A Assembléia não pode ficar de joelhos. Temos todas
as condições de fazer a alteração e ajudar de verdade os Municípios
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mais pobres. Basta querermos e termos vontade política.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - A Bancada do PMDB fez uma indicação
para invertermos a pauta e votar três projetos de interesse dos
Deputados e, logo após, o ICMS Solidário. Peço a V. Exa. que
votemos esse requerimento imediatamente. Tenho evitado me
pronunciar desde ontem, para que a votação do ICMS Solidário saia
do discurso e vá para a prática. Não adianta continuarmos discutindo.
Sempre haverá argumentos prós e argumentos contra.

Sabemos quais são os argumentos. Existem os que têm mais
sensibilidade para com os mais pobres e aqueles que não a têm. É
uma questão muito comum, muito singela. Temos 62 Deputados que
fazem parte da Frente Parlamentar do ICMS Solidário. São 62
Deputados que querem aprovar o Projeto de Lei do ICMS Solidário, do
Deputado Dinis Pinheiro, e temos menos de 10 Deputados lutando
contra. Acontece aqui, Sr. Presidente, o contrário da lógica: a minoria
ganha espaço “empurrando com a barriga” esse projeto durante seis
anos; completará sete. Sabemos que é um arremedo de ajuda, que é
uma pequena esmola para o Norte e Nordeste de Minas. Temos
absoluta consciência de que, para conseguir aprovar alguma coisa,
tivemos de fazer acordos até humilhantes com a turma do Triângulo.
Mas o Triângulo maravilha do Weliton Prado, do meu amigo Zé Maia,
não pode impedir que votemos, com os nossos 62 Deputados.
Portanto, pediria ao nobre colega que encaminhássemos rapidamente
a votação do requerimento do Deputado Gilberto Abramo.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca* - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público
presente, concordamos com a manifestação do nobre Deputado
Getúlio Neiva, portanto seremos breves. Já vim a público manifestar
minha posição. Registramos, como Líder da Bancada do PT, que o
Partido dos Trabalhadores liberou sua bancada para votar como
acharem melhor, uma vez que não conseguimos unificar uma posição
em torno dessa matéria. Mas, pessoalmente, sou a favor do projeto do
ICMS Solidário, apesar de acreditar que aqui estamos, na verdade,
diante de uma grande falsa polêmica. Quem nos vê pela TV ou
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mesmo das galerias, pode pensar que estamos diante de uma grande
discussão, de uma grande definição, que alterará substancialmente a
vida do povo mineiro, tamanha é a ênfase de um lado e de outro.
Estamos diante de uma guerra de posições que falseiam a realidade.
Sabemos que, se o projeto original do Deputado Dinis Pinheiro já era
tímido para carregar essa alcunha de solidário, após tantas e tantas
negociações naturais - esta é a Casa da representação do povo
mineiro e, portanto, é a casa da negociação dos interesses dos
mineiros -, encontramo-nos ainda diante de um arremedo de
solidariedade. Não se pode, para fazer justiça ao conceito de
solidariedade, preservar o nome do projeto, porque não é, de fato,
solidário. Estaremos nos enganando, enganando o povo de Minas
Gerais se continuarmos insistindo que esse projeto tem a dimensão, a
importância correspondente à impressão que passa, diante das
manifestações acaloradas de que é objeto. Temos problemas sérios
distributivos em Minas Gerais, no Brasil e no Mundo. Infelizmente, o
mundo neoliberal é o mundo da concentração de riqueza e renda. As
regiões que têm maior dinamismo econômico conseguem
naturalmente agregar e concentrar mais recursos. Isso se dá entre
regiões, entre Municípios, entre Estados da Federação, entre nações
e, agora, entre as transnacionais, que não têm pátria e são as
principais gestoras, detentoras do patrimônio da humanidade,
superiores até a qualquer organismo multilateral e a qualquer
interesse nacional. Em nome da solidariedade, podemos dizer que
estamos numa falsa polêmica, numa falsa discussão que não faz jus à
verdade. Somos favoráveis ao ICMS Solidário. É natural que toda
regra que pretende ser universal, como essa, traz problemas, como a
vigente e outras regras que vigoraram no passado.

Na minha região, Noroeste, há Municípios próximos a Paracatu que
estão perdendo, sem justificativa. Não é possível encontrar justificativa
para que Bonfinópolis de Minas perca recursos pelo ICMS Solidário.
Como se justifica que um pequeno Município, com pequena
população e economia incipiente, deprimida, que faz grande esforço
de superação sob a administração do Prefeito Padre Luiz, perca com
a proposta do ICMS Solidário? O projeto foi alvo de muita discussão.
Está em tramitação nesta Casa há mais de seis anos. No interior,
caravanas levaram a discussão a todas as regiões, vendendo ilusão,
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pois o ICMS Solidário, principalmente em seu formato final, está muito
distante do que gostaríamos que fosse, para honrar essa alcunha de
solidariedade. As regiões economicamente deprimidas do Estado,
como o Noroeste de Minas, o Vale do Jequitinhonha, o Norte de Minas
e o Vale do Mucuri, precisam de outras ações, Deputado Getúlio
Neiva. O senhor sabe muito bem disso. Precisamos de programas de
promoção de desenvolvimento sustentável dessas regiões, a fim de
levar-lhes apoio efetivo de capacitação, organização, agregação de
valor à produção. Com isso, altera-se a dinâmica, que se arrasta há
muito tempo, de desfavorecimento do desenvolvimento e da justiça
social e econômica no Estado.

Sr. Presidente, deixamos esse registro e, mais vez, manifestamos
posição favorável ao requerimento que encaminhamos e à aprovação
do ICMS Solidário, apesar da agressão à solidariedade que carrega
em seu formato final. Obrigado.

Questão de Ordem
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, para que o ICMS

Solidário seja votado logo, retiro a minha inscrição. Quem é favorável
a ele não fala neste momento, mas deixa ser votado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, ouvi atentamente vários
pronunciamentos. O do meu colega Weliton Prado será muito bem-
vindo em 2009, quando retomaremos a discussão. Fiquei indignado
com o acordo feito, porque não distribui quase nada, mas como
qualquer coisa que chega à nossa região é importante, votaremos
favoravelmente. Porém não nos contentaremos com a esmola que
está sendo dada às regiões mais pobres. Vamos receber a migalha,
pois a nossa região está muito carente. Também fiquei decepcionado
com o acordo, porque a cidade mais beneficiada com essa injusta
distribuição é Betim, que, sozinha, arrecada mais que todo o Norte de
Minas, incluindo Montes Claros; todo o Vale do Jequitinhonha; o Vale
do Mucuri; todo o Noroeste, incluindo-se Paracatu.

Betim não perde nada, pelo contrário. Neste ano recebe quase
R$39.000.000,00 por mês. E, a partir de janeiro, receberá quase
R$42.000.000,00. Ou seja, só o aumento que Betim receberá deste
ano para o ano que vem é mais do que Montes Claros recebe por



1163
mês, Prefeito Tadeu Leite. Não podemos ficar calados, porque a
injustiça é muito grande. Vamos aprovar do jeito que está porque já
ajuda alguma coisa. Tenha a certeza de que o Norte de Minas não se
calará diante desse escândalo que é a distribuição do ICMS em Minas
Gerais. Voltaremos a essa discussão em 2009, com outra proposta:
que o ICMS seja distribuído de acordo com a população de cada
Município. Estamos tratando os mineiros de forma desigual. Não tem
um mineiro que seja mais bonito do que os outros. Vamos exigir que o
tratamento seja igual. O que esta Casa puder alterar, no ano que vem
será alterado. Esta discussão vai continuar. Tenham a certeza disso.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

O Deputado Weliton Prado - 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 28 Deputados. Portanto, não há

quórum para votação. A Presidência a torna sem efeito.
Questão de Ordem

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, pela ordem. Gostaria
que fosse incluído o voto do Deputado Weliton Prado, que pediu
verificação e está no Plenário, e o do Deputado Carlin Moura, que se
encontra no Plenário. Quanto à presença, há uma resolução da Mesa
nesse sentido. Depois do processo de votação, ainda chegaram oito
Deputados, que deverão fazer a declaração de voto no microfone.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que já se
configurou o quórum para votação.

Questões de Ordem
O Deputado Rêmolo Aloise - Este Deputado gostaria de saber se V.

Exa. vai computar o quórum dos Deputados que estão na Comissão
de Saúde e daqueles que aqui estão presentes e não aparecem
votando no painel.
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O Sr. Presidente - A Presidência informa que vai renovar a votação

do requerimento, a fim de que os Deputados se manifestem.
O Deputado Rêmolo Aloise - A minha questão de ordem é em

relação à Comissão de Saúde, Sr. Presidente. Sugiro a V. Exa. que
peça aos Deputados da Comissão de Saúde para virem ao Plenário.

O Deputado Fábio Avelar - Fui informado pela assessoria de que
também existem, na Comissão de Meio Ambiente, dois Deputados
aguardando o início da reunião. Então, gostaria que V. Exa. os
convocasse para o Plenário.

O Deputado Chico Uejo - Meu voto não foi computado, Sr.
Presidente. Gostaria que fosse computado “sim”.

O Sr. Presidente - A Presidência vai renovar a votação do
requerimento e V.Exa. terá oportunidade de votar.

O Deputado Paulo Guedes - O Deputado que pediu verificação de
quórum não se encontra mais no Plenário, saiu. Então, quero que
coloque em votação.

O Deputado Durval Ângelo - Pela ordem, Sr. Presidente. O processo
de retomada é o original, da votação simbólica pelo contraste.

O Sr. Presidente - A Presidência vai renovar a votação do
requerimento. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do requerimento do Deputado
Gilberto Abramo, fica prejudicado o requerimento do Deputado
Weliton Prado, este solicitando a inversão da pauta desta reunião, de
modo que o Projeto de Lei nº 637/2007 seja apreciado em último lugar
entre as matérias em fase de votação.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Vanderlei Miranda
solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto
de Lei nº 2.789/2008 seja apreciado em primeiro lugar entre as
matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Weliton Prado - Verificação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à

verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua
presença no painel que o façam neste momento. A Presidência
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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 “sim” 36 Deputados, que, somados às

presenças de 2 Deputados em comissões, do Deputado Weliton
Prado e desta Presidência, perfazem o total de 40 parlamentares.
Está, portanto, ratificada a aprovação do requerimento.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Agostinho Patrús Filho
solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto
de Lei nº 2.684/2008 seja apreciado em segundo lugar entre as
matérias em fase de discussão. Com a palavra, para encaminhar a
votação, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, primeiramente, gostaria
de solicitar à assessoria da Mesa a cópia do projeto para que
realmente tenhamos conhecimento do teor e possamos dar
publicidade a todos os Deputados sobre a justificativa de se apreciar
esse projeto em segundo lugar. Temos vários projetos importantes na
pauta para serem aprovados, em torno de 50 projetos. Como se vê é
uma pauta extensa, portanto gostaria de saber a justificativa e a
importância de se votar esse projeto em segundo lugar. Se houver
uma justificativa plausível, poderemos votar favoravelmente à
aprovação do requerimento, a fim de que o projeto seja votado em
prioridade máxima. Aliás, já foi aprovado um requerimento para que
determinado projeto fosse apreciado em primeiro lugar e vem agora
esse outro, solicitando a apreciação do Projeto nº 2.684/2008 em
segundo lugar. Como disse, é importante conhecer profundamente o
mérito do projeto, bem como seu alcance social, a fim de sabermos se
é necessária a aprovação do requerimento.

Trata-se de projeto do Deputado Agostinho Patrús Filho, que dispõe
sobre a isenção de ICMS na importação de máquinas, equipamentos,
partes e acessórios destinados à empresa de radiodifusão e dá outras
providências. Aproveito a oportunidade para parabenizá-lo.
Provavelmente ele tomará posse amanhã na Secretaria de
Desenvolvimento Social. Sei que representará muito bem esta Casa, o
Poder Legislativo, os 77 Deputados. Ficamos muito felizes de saber
que há mais um membro desta Casa assumindo um posto
fundamental numa das mais importantes Secretarias do Estado, a
Secretaria de Desenvolvimento Social. O Deputado, do Partido Verde,
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tem todas as qualidades e atributos para realmente fazer uma
belíssima gestão naquela Pasta tão importante.

Voltando ao requerimento, quero dizer que se trata de um projeto
muito importante, mas gostaria de saber se beneficiará as rádios
comunitárias, que têm um papel belíssimo de levar informação e
comunicação a pessoas que, às vezes, não têm acesso aos meios de
comunicação. Como disse, trata-se de um projeto importante, mas
não fica claro esse aspecto para nós. Não sabemos se ele atenderá
apenas às empresas oficiais, aos grandes veículos de comunicação
ou se beneficiará também as rádios comunitárias. Se não for
beneficiá-las, acho melhor, por justiça, não transferi-lo para o segundo
lugar, para que possamos, ainda no 1º turno, apresentar uma emenda
atendendo a esse segmento, incluindo linha de crédito do governo,
que é uma forma de incentivar e garantir o acesso à comunicação e
democratizá-lo. Isso é fundamental e, aliás, está na justificação do
projeto: “De acordo com a norma mencionada, o benefício de natureza
fiscal com base no ICMS, conforme ocorre com esta proposição, deve
ser instituído por meio de convênio entre os Estados, no âmbito do
Confaz; e, conforme consta na própria proposição, o Confaz instituiu a
isenção do ICMS por meio do Convênio ICMS 10, de 30/3/2007.
Ademais, o art. 61 da Constituição Estadual permite à Assembléia
Legislativa deliberar sobre o tema em questão, não havendo óbice
quanto à constitucionalidade”.

Parabenizo o relator da matéria, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
que fez um brilhante trabalho em seu parecer. No mérito, o Deputado
justifica a aprovação do projeto, citando o art. 156 do Código
Tributário Nacional e convênios.

“A proposição tem o objetivo de conceder a isenção de ICMS nas
operações relativas à importação de máquinas, equipamentos, partes
e acessórios destinados a empresa de radiodifusão sonora e de sons,
imagens de recepção livres e gratuitas para a aquisição do conversor,
dos “softwares” e dos demais componentes necessários para
implantação do sistema de televisão digital”.

Isso favorecerá, de certa forma, as grandes redes de TV. É uma
questão que merece debate mais aprofundado, porque esses
equipamentos são caríssimos. Como está a saúde financeira dos
grandes veículos de comunicação, principalmente as TVs? Isso é
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significativo.

A Comissão de Constituição e Justiça ressaltou, em seu parecer,
que a Constituição Federal, enquanto a lei complementar extensiva
não for editada, remete a regulamentação do ICMS à Lei
Complementar nº 24, de 7/1/1975.

De acordo com essa lei complementar...
Questão de Ordem

O Deputado Weliton Prado - Infelizmente, Sr. Presidente, pelos
ânimos exaltados, vejo que não há clima para continuar a reunião. O
Deputado ficou exaltado, perdeu o controle. Não sei por que ele está
tão preocupado em que esse projeto seja aprovado logo. Além do
mais, há apenas nove Deputados em Plenário. Portanto, Sr.
Presidente, peço que V. Exa. encerre, de plano, a 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, do Projeto de Lei nº 2.684/2008, uma vez
que permaneceu em ordem do dia por seis reuniões, e, nos termos do
art. 274 do Regimento Interno, encerra a discussão, em 1º turno, dos
Projetos de Lei nºs 2.877/2008 e 2.880/2008, uma vez que
permaneceram em ordem do dia por quatro reuniões; informa ao
Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao
Projeto de Lei nº 2.880/2008 duas emendas do Deputado Irani
Barbosa, que receberam os nºs 1 e 2, uma do Deputado Alencar da
Silveira Jr., que recebeu o nº 3, e uma do Deputado Antônio Júlio, que
recebeu o nº 4, e que, nos termos do § 2º do art. 188 do Regimento
Interno, encaminha as emendas com o projeto à Comissão de Meio
Ambiente, para parecer.

- As emendas apresentadas foram publicadas na edição do dia
11/12/2008.

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 especial, também de hoje,
às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.
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* - Sem revisão do orador.

ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 3/12/2008
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende e os Deputados Deiró Marra e Carlin Moura, membros
da supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Eros
Biondini. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Deiró
Marra, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Ana Maria Resende, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita
pelos membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
comunica o recebimento da seguinte correspondência, publicada no
“Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios
de Assistentes Técnicos da Educação Básica com exercício no
Município de Coronel Fabriciano e da Comissão de Representação do
ciclo de debates “Alimentação Escolar como Estratégia de Segurança
Alimentar e Nutricional” (29/11/2008). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
Projetos de Lei nºs 2.246 e 2.790/2008 (relator: Deputado Deiró
Marra); 2.830/2008 (relatora: Deputada Ana Maria Resende,
2.831/2008 (relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça); 2.835/2008
(relator: Deputado Carlin Moura) e 2.850/2008 (relator: Deputado
Vanderlei Jangrossi), que receberam parecer por sua aprovação.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 3.060, 3.071 e 3.075/2008. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Carlin Moura.

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 2ª SESSÃO
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LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/12/2008
Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Antônio Júlio e Lafayette de Andrada (substituindo
este ao Deputado Célio Moreira, por indicação da Liderança do BSD),
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Fábio Avelar. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Antônio Júlio, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e discutir e votar proposições da Comissão e comunica o
recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do
Legislativo”: Ofícios do Sr. Márcio Nunes, Diretor-Presidente da
Copasa-MG, prestando informações relativas ao Requerimento n°
219/2007, da Comissão de Defesa do Consumidor; e da Sra. Valéria
Dupin Lustosa, Secretária Executiva do Procon Estadual, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 2.962/2008 , desta
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, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.985/2008 na forma do
vencido no 1º turno (relator: Deputado Antônio Júlio); e pela
aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.594/2008 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator:
Deputado Délio Malheiros, em virtude de redistribuição). Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Antônio
Júlio, Célio Moreira e Fábio Avelar, em que pleiteam sejam solicitadas
ao Presidente da Cemig providências para restabelecer os convênios
celebrados com as entidades filantrópicas para recolhimento de
doações por meio da conta de luz; Délio Malheiros (2), em que pleiteia
seja realizada audiência pública para debater o Projeto de Lei nº
1.891/2008, que tramita na Câmara Municipal; seja solicitada ao
Governador do Estado, prorrogação do prazo para pagamento do
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IPVA, do exercício de 2009, dos veículos de carga registrados na
região produtora de carvão do Estado de Minas Gerais; Antônio Júlio
(2), em que pleiteia seja realizada reunião conjunta com a Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para debater, em
audiência pública, o Projeto de Lei nº 2.394/2008; que altera as
normas para inclusão de débitos vencidos e não pagos no Cadastro
Informativo de Inadimplência em relação à Administração Pública -
Cadin-MG; seja solicitado ao Presidente desta Casa que se distribua a
esta Comissão toda proposição de lei, em tramitação nesta Casa, que
trate de legislação tributária do Estado referente ao contribuinte; Fábio
Avelar, em que solicita seja realizada audiência pública para discutir a
estratégia de divulgação que vem sendo utilizada por fabricantes de
bloqueador de ar. 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, 11de dezembro de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Carlos Pimenta - João Leite.

ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/12/2008
Às 20h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Agostinho Patrús
Filho, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada e Sebastião Helvécio,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados Sargento Rodrigues e Gilberto Abramo. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e
solicita aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e
comunica que foi prorrogado até 11/12/2008 o prazo para o
recebimento de emendas ao Projeto de Lei nº 2.786/2008 e até
15/12/2008 o prazo para o recebimento de emendas ao Projeto de Lei
nº 2.897/2008. O Presidente acusa o recebimento do Projeto de Lei nº
1.621/2007, no 1º turno, do qual designou como relator o Deputado
Antônio Júlio. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
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compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto
de Lei nº 2.642/2008 na forma do vencido no 1º turno, com as
Emendas nºs 1 e 2 (relator: Deputado Sebastião Helvécio). O
Deputado Agostinho Patrús Filho se retira da reunião. Após discussão
e votação são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.833/2008 com as
Emendas nºs 1 e 3 e com a Subemenda nº 1 à Emenda nº 2, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Zé Maia);
2.922/2008 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Jayro Lessa); 2.923/2008
(relator: Deputado Lafayette de Andrada); 2.924/2008 com a Emenda
nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado
Sebastião Helvécio) e 2.925/2008 com as Emendas nºs 1 a 4, da
Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Lafayette de
Andrada). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado
Sebastião Helvécio, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº
2.921/2008 com as Emendas nºs 1 a 10, da Comissão de Constituição
e Justiça, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista da
Deputada Elisa Costa. Os Projetos de Lei nºs 637 e 1.269/2007,
2.394, 2.574, 2.578, 2.772, 2.788, 2.832 e 2.877/2008 são retirados da
pauta por determinação do Presidente da Comissão, por não
cumprirem pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Rosângela Reis - Sebastião Helvécio -

Lafayette de Andrada.

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

2.875/2008
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela tem
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por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Centro Infantil
Barra Alegre, com sede no Município de Ipatinga.

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 2.875/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Centro Infantil Barra Alegre, com sede no Município de
Ipatinga, que tem como finalidade prestar atendimento gratuito em
creche e pré-escola às crianças até 6 anos de idade, além de oferecer
assistência em regime de apoio socioeducativo àquelas na faixa etária
de 7 a 14 anos.

Para a consecução de suas metas, promove a defesa dos direitos
de seus assistidos, em conformidade com o estabelecido na
Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, e
ampara suas famílias; promove atividades nas áreas de educação,
esporte e lazer; atua na promoção da ética, da cidadania, dos direitos
humanos e de outros valores universais.

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

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

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

nº 2.875/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.881/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Ivair Nogueira, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública a Associação Comunitária da Chapada,
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com sede no Município de Campanha.

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 2.881/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária da Chapada, com sede no Município de
Campanha, que possui como finalidade precípua realizar obras e
serviços tendo em vista a melhoria da qualidade de vida da população
local. Com esse propósito, desenvolve atividades recreativas, sociais,
culturais, assistenciais e educacionais; ampara crianças, adolescentes
e famílias carentes; orienta sobre a preservação do meio ambiente;
zela pela preservação dos bens culturais e materiais de valor histórico,
artístico e ambiental; representa os associados perante os órgãos
públicos e as organizações privadas; protege o direito do consumidor,
a livre concorrência e a ordem econômica.

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

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

nº 2.881/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.893/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação União Comunitária do
Córrego das Palmeiras e Adjacências, com sede no Município de
Imbé de Minas.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.893/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação União Comunitária do Córrego das Palmeiras e
Adjacências, com sede no Município de Imbé de Minas, a qual tem
como finalidade precípua a melhoria da qualidade de vida dos
moradores locais.

Com esse propósito, desenvolve atividades recreativas, sociais,
culturais, assistenciais e educacionais; combate a fome e a pobreza;
protege a saúde da família, de gestantes, crianças e idosos; promove
a habilitação de portadores de deficiência; facilita a inserção de seus
associados no mercado de trabalho; orienta sobre a preservação do
meio ambiente; busca recursos financeiros para o desenvolvimento de
atividades de interesse da comunidade.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem por finalidade retificar o nome da entidade,
de acordo com o constante no art. 1º de seu estatuto.

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

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

nº 2.893/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.899/2008

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Recanto da Digna Idade
Frei Jaime Maria Llagostera, com sede no Município de Resplendor.

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, “a”, do
Regimento Interno.
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Fundamentação

O Projeto de Lei nº 2.899/2008 pretende declarar de utilidade pública
a Associação Recanto da Digna Idade Frei Jaime Maria Llagostera,
que tem como finalidade principal oferecer abrigo e assistência a
idosos carentes e abandonados do Município de Resplendor e
adjacências, assegurando-lhes acomodação digna, alimentação,
assistência médica e lazer.

Na consecução de seu objetivo, a referida entidade promove
campanhas de cunho beneficente, em conjunto com entidades que
têm como objetivo a assistência social, firma parcerias com
instituições ligadas à área da saúde da família, da gestante, da
criança e do idoso, mobiliza a sociedade para ações voluntárias de
proteção aos direitos e deveres dos idosos, visando protegê-los de
negligência, discriminação, violência ou opressão, e contribui para o
estabelecimento de políticas públicas e programas intersetoriais, para
garantir a universalidade e a qualidade da atenção à família dos
idosos carentes.

Por sua contribuição à melhoria da qualidade de vida da terceira
idade da região de Resplendor, a entidade se qualifica para obter o
título de utilidade pública.

Cabe ressaltar que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, visa à adequação do nome da entidade ao
consubstanciado no art. 1º de seu estatuto.

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

nº 2.899/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.578/2008
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe

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.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou.

Por seu turno, a Comissão de Administração Pública exarou parecer
pela aprovação da proposição, na forma desse substitutivo e com a
Emenda nº 1.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para ser analisada, nos
termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em tela dispõe sobre contratação de pessoal, por

tempo determinado, para atender necessidade temporária e de
excepcional interesse público.

Realmente, a Constituição Federal admite essa modalidade de
contratação, ao dispor, no art. 37, inciso IX:

“Art. 37 – A administração pública (...) obedecerá (...) ao seguinte:
(...)
IX – a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo

determinado para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público;”.

Por sua vez, a Constituição Estadual, no art. 22, ratifica, nos
mesmos termos, essa forma de contratação de pessoal.

Hely Lopes Meirelles esclarece o seguinte:
“(...) além dos servidores públicos concursados ou nomeados em

comissão, a Constituição Federal permite que a União, os Estados e
os Municípios editem leis que estabeleçam ‘os casos de contratação
por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público’”. (“Direito Administrativo Brasileiro”, 32ª
ed., p. 438.)

Assim, para tornar possíveis essas contratações, é necessária a
preexistência de lei. No Estado, isso se deu com a Lei nº 10.254, de
1990, que, no art. 11, estabelece os casos de contratação. O projeto
em pauta tem como objetivo revogar esse dispositivo e estabelecer
novos critérios para a contratação.

Nesses termos, ao contrário do senso comum, é perfeitamente legal
e legítimo o Estado celebrar contrato com uma pessoa para trabalhar,
sem a necessidade da aprovação em concurso público.

O Governador do Estado expõe a razão que o levou a apresentar o
projeto, qual seja a “necessidade de atender demanda de pessoal em
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caráter contingente e inadiável”.

A Comissão de Constituição e Justiça, em seu exame preliminar,
não encontrou óbice à tramitação da matéria, em especial no que
tange a vícios de competência legislativa e iniciativa. Apresentou, no
final de seu parecer, o Substitutivo nº 1, do qual destacamos a
proposta de que o alcance do projeto limite-se ao âmbito do
Executivo, respeitando a autonomia atribuída a cada Poder. Opinamos
por acolher esse substitutivo.

A Comissão de Administração Pública, por sua vez, reconheceu a
importância da matéria, opinou de forma favorável ao substitutivo e,
para aperfeiçoar a proposição, apresentou a Emenda nº 1, que
acolhemos.

Esgotada a apreciação do projeto no âmbito das Comissões que nos
antecederam, passamos a analisar a matéria de acordo com a
competência desta Comissão, nos termos do art. 100, inciso II,
combinado com o art. 102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento Interno,
qual seja a de verificar a repercussão financeira da proposição.

O projeto apenas normatiza e, em especial, estabelece limites para
os contratos, porém não obriga a sua celebração. Conseqüentemente,
não gera nenhuma despesa para os cofres públicos. A despesa
originar-se-á dos contratos que eventualmente vierem a ser
celebrados.

É nesse instante que o administrador – em especial, o ordenador de
despesa – analisará se o contrato está de acordo com a legislação
sobre finanças públicas, sobretudo a Lei Orçamentária e a Lei de
Responsabilidade Fiscal, e se há algum outro óbice de natureza
financeira.

Além disso, ressaltamos que o projeto estabelece que “as
contratações somente poderão ser feitas com amparo de dotação
orçamentária específica”. Assim, os recursos destinados para as
contratações terão de ser previamente apreciados, analisados quanto
à razoabilidade do seu montante e aprovados por esta Casa, que
poderá, também, acompanhar e fiscalizar a realização das respectivas
despesas.

Ademais, a Câmara de Coordenação Geral, Planejamento, Gestão e
Finanças fará o controle do cumprimento do disposto nesta lei. Os
órgãos e entidades contratantes submeterão a ela síntese dos
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contratos que pretenderem realizar e, posteriormente, daqueles
efetivamente realizados.

Outro dispositivo do projeto que entendemos ser importante para o
controle financeiro dos contratos é aquele que estabelece como limite
para remuneração do pessoal contratado o valor da remuneração de
servidores que desempenhem função semelhante, desprezadas as
vantagens de natureza individual, ou, inexistindo a semelhança, as
condições do mercado de trabalho.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de

Lei nº 2.578/2008 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, da
Comissão de Administração Pública.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Jayro Lessa -

Weliton Prado - Antônio Júlio - Juarez Távora - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.827/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto em epígrafe
“dispõe sobre a divulgação, no âmbito dos serviços notariais do
Estado, do direito de realizar separação consensual e divórcio
consensual por meio de escritura pública”.

A proposição foi preliminarmente distribuída à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Posteriormente, a Comissão de Administração Pública opinou pela
aprovação do projeto.

Vem agora o projeto a esta Comissão para receber parecer, em
obediência ao art. 188, c/c o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição sob comento estabelece a obrigação de os serviços

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. 3º da Lei Federal nº 14.441, de
2007.
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A Comissão de Constituição e Justiça concluiu que o projeto em

apreço não contém vício de inconstitucionalidade de natureza formal.
Informou, ainda, que a regulamentação constitucional, no nível
federal, foi feita através da Lei nº 10.169, de 2000, e, no nível
estadual, pela Lei nº 15.424, de 2004. A Comissão finalizou
informando que o Estado, que é delegante dos serviços em questão,
pode fixar normas que aperfeiçoam a dinâmica de tais serviços.

A Comissão de Administração Pública comentou que o projeto tem o
objetivo de reduzir o volume de processos na justiça e criar um
mecanismo extrajudicial, mais rápido, para que as partes possam
regularizar suas situações. Ressaltou, também, que se trata de um
avanço jurídico, uma vez que propiciará mais celeridade ao processo
de separação consensual e mais comodidade aos interessados.
Informou que grande parcela da população do Estado desconhece o
conteúdo da legislação e que o esclarecimento sobre direitos do
cidadão é fundamental para o exercício da cidadania.

No que tange a esta Comissão, o projeto não encontra óbice do
ponto de vista financeiro-orçamentário e não causa impacto algum nas
contas do Estado. As medidas preconizadas no projeto conferem mais
efetividade ao ordenamento jurídico, o qual possibilita a realização de
separação consensual ou de divórcio consensual pela via
administrativa, melhorando, por meio da divulgação da informação, a
prestação do serviço notarial. Com efeito, a afixação, nos cartórios, de
cartaz ou aviso informando o direito de realizar o divórcio consensual
por meio de escritura pública certamente possibilitará efetivação do
direito constitucional para a população mineira. Assim sendo, a
proposição em tela é carregada de relevante significado social e
econômico. O projeto prima pela devida informação, e deve, portanto,
prosperar nesta Casa.

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

2.827/2008, no 1º turno.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Jayro Lessa -

Antônio Júlio - Weliton Prado - Juarez Távora - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.921/2008

Comissão de Segurança Pública
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Relatório

O Projeto de Lei nº 2.921/2008, do Governador do Estado, cria o
Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais
– Fahmemg – e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 4/12/2008, o projeto foi
analisado preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
matéria com as Emendas nºs 1 a 10, que apresentou.

Em virtude de requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, vem
a proposição a esta Comissão, para, nos termos do art. 188,
combinado com o art. 102, XV, do Regimento Interno, receber parecer
quanto ao mérito.

Fundamentação
O Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de Minas

Gerais – Fahmemg –, a ser criado por meio do projeto em análise,
objetiva a concessão de financiamento para assistência à habitação
aos segurados do Instituto de Previdência dos Servidores Militares –
IPSM – e seus pensionistas, nos termos do art. 2º da proposição.

O direito à moradia é uma garantia fundamental prevista na
Constituição da República, devendo cumprir sua função social, o que
significa dizer que a moradia deve propiciar dignidade à pessoa e sua
família, proporcionando abrigo das intempéries, e não ser utilizada
como objeto para acúmulo patrimonial.

No entanto, a mencionada função reveste-se de peculiar importância
no caso de servidor da área de segurança pública, como o bombeiro
militar, presente em vários momentos de grande vulnerabilidade da
vida social, ou o policial militar, ao qual é atribuída a árdua tarefa do
policiamento ostensivo visando à proteção de milhões de cidadãos,
seja na linha de frente, seja na atuação estratégica da corporação,
mas com o objetivo precípuo de cumprir a determinação constitucional
de oferecer segurança ao cidadão, como um dever a ser cumprido de
forma inarredável pelo Estado.

A criação do mencionado Fundo de Apoio Habitacional permitirá aos
militares e a seus familiares condições dignas de moradia,
proporcionando a esses profissionais da segurança pública melhores
condições psicofísicas para o desempenho de suas funções,
caracterizadas por risco permanente. Ressalte-se que as atividades
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desses profissionais estão diretamente voltadas para o interesse
público, o que demonstra a importância de que esses servidores
estejam em boas condições de saúde, tanto física quanto mental, e de
que, ao sair para o trabalho, tenham a certeza de que os familiares
estarão seguramente abrigados.

Desde o ano de 1995, portanto há mais de uma década, o Estado
tem uma dívida acumulada com o IPSM, decorrente de contribuições
patronais para assistência e previdência em atraso. A oportunidade
ensejada pelo projeto em análise para reparar esse grande débito não
pode deixar de ser ressaltada, tendo em vista que o aporte de
recursos do governo do Estado para o fundo que se pretende criar
está alinhado com os resultados dos estudos atuariais elaborados
pelo próprio Instituto.

Portanto, fica patente o mérito da proposição, com a qual em geral
concordamos, nos termos dos aperfeiçoamentos proporcionados
pelas emendas apresentadas pela Comissão de Constituição e
Justiça.

Somente poucos aspectos da proposta ainda estão a merecer
ajuste, como o requisito de idade para obtenção de benefício, o qual
acaba por excluir muitos aposentados e pensionistas, a ausência de
representação das entidades de classe dos militares no Grupo
Coordenador do Fundo e os valores de remuneração do agente
executor e do agente financeiro, que devem ser invertidos, para que o
primeiro, uma vez que assumirá número mais elevado de funções,
seja mais bem remunerado. Essas e outras alterações são
apresentadas logo abaixo.

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

2.921/2008, no 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 10, da Comissão de
Constituição e Justiça, com as Subemendas nº 1 à Emenda nº 2 e nº
1 à Emenda nº 3 e com as Emendas nºs 11 a 16, a seguir
apresentadas.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 2
Substitua-se no inciso VII do art. 5º, renumerado pela Emenda nº 2,

a expressão “por decisão unânime” pela expressão “por decisão da
maioria”.

SUBMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 3
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Dê-se ao inciso III do art. 6º, a que se refere a Emenda nº 3, a

seguinte redação:
“Art. 6º – (...)
III – juros de até 10% (dez por cento) ao ano, incidentes sobre o

saldo devedor reajustado, na forma do disposto no inciso II e pagos
juntamente com as prestações mensais de amortização;”.

EMENDA Nº 11
Acrescente-se ao art. 1º o seguinte § 4º:
“Art. 1º - (...)
§ 4º - O fundo poderá financiar imóvel pronto, novo ou usado, e

construção em imóvel próprio.”.
EMENDA Nº 12

Suprima-se o inciso V do art. 5º, renumerando-se os demais incisos.
EMENDA Nº 13

Dê-se aos incisos V e VI do art. 6º a seguinte redação:
“Art. 6º – (...)
V – remuneração do agente executor de 1,5% a.a. (um e meio por

cento ao ano), incluída na taxa de juros;
VI – remuneração do agente financeiro de 0,5% a.a. (meio por cento

ao ano), incluída na taxa de juros;”.
EMENDA Nº 14

Acrescente-se ao art. 11 o seguinte inciso VII:
“Art. 11 – (...)
VII – três representantes dos segurados e beneficiários do IPSM,

sendo um militar da ativa, um militar da reserva ou reformado e um
pensionista do IPSM, escolhidos, juntamente com os seus
suplementes, pelas entidades de classe dos militares de Minas Gerais
com no mínimo 2.500 sócios militares e que tenham representação
em âmbito estadual.”.

EMENDA Nº 15
Dê-se ao inciso I do § 2º do art. 16 a seguinte redação:
“Art. 16 - (...)
§ 2º - (...)
I - R$760.345.182,33 (setecentos e sessenta milhões, trezentos e

quarenta e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e trinta e três
centavos) serão pagos pelo Tesouro Estadual ao IPSM em 360
(trezentas e sessenta) parcelas, sucessivas e mensais, acrescidas, a
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partir de 30 de setembro de 2008, de juros de 6% (seis por cento) ao
ano e correção monetária, com vencimento no último dia útil de cada
mês, devendo a primeira parcela ser paga no mês de janeiro de
2010;”.

EMENDA Nº 16
Acrescente-se onde convier:
Art. ... - Terão prioridade para contratação de financiamento com

recursos do fundo os policiais e bombeiros militares que, por razão da
natureza de suas atividades, tenham, em função do local onde
residam, sua vida ou as de seus familiares em situação de risco.

§ 1º - Consideram-se em situação de risco de morte ou integridade
física os policiais militares que se encontrem nas seguintes situações:

I - ser vítima de ameaça comprovada em procedimento
administrativo, policial, ou judicial, em decorrência da atuação regular
na sua função, cujo risco de morte ou integridade física própria ou de
seus familiares evidencie a necessidade de mudança do local de
residência;

II - ser vítima de ameaça em razão de ter sido arrolado como
testemunha em procedimento policial ou judicial, originado de fato em
que não tenha atuado como autor, co-autor ou participe;

III - que resida em local de elevado índice de criminalidade
comprovado em estatística de fatos policiais oriundos do módulo de
Registro de Eventos de Defesa Social - Reds - e onde seja contínua
ou iminente a presença de autores de eventos delituosos que efetuem
ameaças ao servidor ou a seus familiares.

§ 2º - A situação de risco de morte ou integridade física deverá ser
comprovada por meio de procedimento administrativo instaurado no
âmbito da Instituição a qual se encontra vinculado o servidor.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente e relator - Adalclever Lopes -

Delvito Alves.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.269/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 1.269/2007
institui normas gerais aplicáveis aos resíduos sólidos e à Política
Estadual de Resíduos Sólidos.
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O projeto foi aprovado em 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,

com as Emendas nºs 17 a 21, nº 22 na forma da Subemenda nº 1, nº
23 com a Subemenda nº 1, nºs 24 a 27, e retorna a esta Comissão,
para receber parecer, em 2º turno, nos termos do art. 189 do
Regimento Interno.

Em anexo, segue a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A proposição em epígrafe, de autoria do Governador, dispõe sobre
as normas gerais aplicáveis aos resíduos sólidos no Estado e institui a
Política Estadual de Resíduos Sólidos.

O projeto de lei em análise resultou de ampla discussão, travada no
âmbito do Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam -, com a
participação de integrantes do Sistema Estadual de Meio Ambiente,
representantes dos setores de mineração, indústria , infra-estrutura e
agropecuária, com destaque para a participação do setor acadêmico.

A Assembléia Legislativa já debateu o tema resíduos sólidos em
diferentes ocasiões, tendo a Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais promovido, em 12/12/2007, audiência pública com
representantes da Feam, da Secretaria de Estado de Saúde, do
Sindiextra, da Câmara da Indústria Mineral da Fiemg, da Copasa-MG,
da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental – Abes
– e da Superintendência de Limpeza Urbana de Belo Horizonte – SLU,
para discutir o projeto e as alterações propostas. Nota-se, portanto,
que a discussão da matéria encontra-se bastante amadurecida nesta
Casa.

A proposição recebeu emendas em Plenário, para aprimorar seu
texto, sendo algumas delas aprovadas no 1º turno.

O projeto trata de normas gerais sobre o tratamento dos resíduos
sólidos e não contém dispositivos que gerem despesas para o erário
nem fere dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Na análise desta matéria verificamos a vigência da Lei nº 14.128, de
2001, que dispõe sobre a Política Estadual de Reciclagem de
Materiais. O texto dessa lei deixa claro que se trata de norma sobre
assunto correlato aos resíduos sólidos, especialmente no que diz
respeito ao Capítulo VIII – Dos Instrumentos Econômicos e
Financeiros – do Projeto de Lei nº 1.269/2007 ora em exame. É nosso
entendimento que esse tema deve ser tratado em único diploma legal,
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pelo que propomos seja incorporado à lei citada todo o seu conteúdo,
medida que não prejudicará a lei da política estadual de resíduos
sólidos e facilitará a aplicação dos instrumentos econômicos e
financeiros em sua integralidade, por agrupar as disposições da
política de resíduos sólidos com a de materiais recicláveis.

Assim, esta relatoria ratifica a posição adotada em Plenário, no 1º
turno, entendendo que a proposição foi devidamente debatida nesta
Casa, devendo então ser aprovada na forma do vencido em 1º turno
com a Emenda nº 1 apresentada na conclusão.

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

1.269/2007, no 2° turno, na forma do vencido no 1º turno, com a
Emenda nº 1 a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
Suprima-se o Capítulo VIII do vencido, que contém os arts. 47 a 60,

e acrescentem-se, onde convier, os seguintes artigos:
“Art. ... – Os instrumentos econômico e financeiros da Política

Estadual de Resíduos Sólidos são os previstos na Lei nº 14.128, de
19 de dezembro de 2001.

Art. ... – O Poder Executivo enviará à Assembléia, no prazo de cento
e vinte dias contados da data de publicação desta lei, projeto de lei
dispondo sobre o Fundo Estadual de Resíduos Sólidos.

Art. ... – O art. 4º da Lei nº 14.128, de 2001, passa a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 4º – Os benefícios de que trata a Política Estadual de
Reciclagem de Materiais serão concedidos exclusivamente ao
usuário, ao produtor e ao comerciante cadastrados na Semad.”.

Art. ... – Ficam acrescentados à Lei nº 14.128, de 2001, os seguintes
arts. 4º-A a 4º-N:

‘Art. 4º-A – Em observância às disposições constitucionais, o poder
público estadual proporá alternativas de fomentos e incentivos
creditícios ou financeiros para indústrias e instituições que se
dispuserem a trabalhar com produtos reciclados ou a fabricar ou
desenvolver novos produtos ou materiais a partir de matérias-primas
recicladas.

Art. 4º-B – O Estado, observadas as políticas de aplicação das
agências financeiras oficiais de fomento, estabelecidas pelas leis de
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diretrizes orçamentárias, ou por meio de incentivos creditícios, atuará
para estruturar linhas de financiamentos a fim de atender
prioritariamente as iniciativas de:

I – prevenção ou redução da geração, reutilização, reaproveitamento
e reciclagem de resíduos sólidos no processo industrial produtivo;

II – desenvolvimento de pesquisas e produtos que atendam aos
princípios de preservação e conservação ambiental;

III – apoio aos Municípios para a elaboração e a implantação dos
Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, a que se refere a lei
que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos;

IV – apoio às organizações produtivas de catadores de materiais
recicláveis para implantação de infra-estrutura física e aquisição de
equipamentos;

V – aplicação de tecnologias adequadas ao manejo integrado de
resíduos sólidos, incluindo os resíduos sólidos domiciliares;

VI – aproveitamento energético de resíduos sólidos orgânicos de
origem urbana e rural;

VII – aproveitamento dos resíduos sólidos rurais orgânicos
provenientes da pecuária intensiva;

VIII – implantação e manutenção de sistemas municipais de limpeza
urbana que busquem a sustentabilidade por meio de taxas ou tarifas;

IX – implantação e manutenção de sistemas regionais de destinação
final de resíduos sólidos urbanos.

Art. 4º-C – Quando da aplicação das políticas de fomentos ou
incentivos creditícios destinadas a atender aos objetivos constantes
no art. 4º-B, as instituições oficiais de crédito estaduais estabelecerão
critérios que possibilitem:

I – o aumento da capacidade de endividamento do beneficiário;
II – o aumento do limite financiável;
III – a aplicação da menor taxa de juros do sistema financeiro;
IV – a redução das taxas de juros aplicáveis à operação;
V – os parcelamentos das operações de crédito e financiamento.
Art. 4º-D – Para que sejam atendidos os objetivos da Política

Estadual de Resíduos Sólidos, os entes públicos, no âmbito de suas
competências, deverão editar leis com o objetivo de promover
incentivos fiscais, financeiros ou creditícios, respeitadas as limitações
da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, para as
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entidades dedicadas à reutilização, à reciclagem e ao tratamento de
resíduos sólidos, bem como para o desenvolvimento de programas
voltados para a gestão integrada de resíduos, em parceria com as
organizações de catadores e outros operadores de resíduos sólidos.

Art. 4º-E – A existência de Política de Resíduos Sólidos no âmbito
do Município é fator condicionante para transferência voluntária de
recursos e concessão de financiamento por parte do Estado para a
implementação e a manutenção de projetos de destinação final
ambientalmente adequada.

Art. 4º-F – O Estado e os Municípios poderão instituir e orientar a
execução de programas de incentivo de projetos de interesse social,
inclusive projetos destinados ao reaproveitamento dos resíduos
sólidos, com a participação de investidores privados, mediante
operações estruturadas de financiamento realizadas com recursos de
fundos privados de investimento, de capitalização ou de previdência
complementar.

Art. 4º-G - O Estado estabelecerá diretrizes e fornecerá meios para a
criação de fundos estadual e municipais de resíduos sólidos, cujas
programações serão orientadas para a produção, a instalação e a
operação de sistemas e processos destinados à criação, à absorção
ou à adequação de tecnologias, iniciativas de educação ambiental,
inserção social e contratação de associações e cooperativas de
catadores de materiais recicláveis, em consonância com as
prioridades definidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias do
exercício.

Art. 4º-H – As instituições públicas ou privadas que promovam ações
complementares às obrigatórias, nos moldes da legislação aplicável e
em consonância com os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos
na Política Estadual de Resíduos Sólidos, terão prioridade na
concessão de benefícios financeiros ou creditícios por parte dos
organismos de crédito e fomento ligados ao poder público estadual.

Art. 4º-I – As pessoas jurídicas de direito privado que invistam em
ações de capacitação tecnológica com o objetivo de criar, desenvolver
ou absorver inovações para a redução, a reutilização e o tratamento
de resíduos sólidos ou a destinação final ambientalmente adequada
de rejeitos, terão prioridade no recebimento de incentivos fiscais ou
financeiros instituídos para esta finalidade.



1188
Parágrafo único – Na realização das ações de capacitação

mencionadas no “caput”, será dada preferência à contratação de
universidades, instituições de pesquisa e outras empresas com
capacitação técnica reconhecida, ficando o titular da contratação com
a responsabilidade, a administração do contrato e o controle da
utilização e aplicação prática dos resultados dessas ações.

Art. 4º-J – O Estado adotará instrumentos econômicos visando a
incentivar:

I – programas de coleta seletiva eficientes e eficazes,
preferencialmente em parceria com organizações de catadores;

II – Municípios que se dispuserem a receber resíduos sólidos
provenientes de soluções consorciadas.

Art. 4º-K – Os serviços de limpeza urbana e de coleta de lixo serão
custeados, preferencialmente, por tarifas e taxas.

Art. 4º-L – A unidade recicladora gozará de benefícios fiscais e
tributários, nos termos de normas específicas editadas pelo Poder
Executivo.

Parágrafo único – Os benefícios de que trata o “caput” serão
concedidos sob a forma de créditos especiais, deduções, isenções de
impostos, tarifas diferenciadas, prêmios, empréstimos e demais
modalidades especificamente estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 4º-M – O Estado estabelecerá formas de incentivos fiscais para
a aquisição, pelos Municípios, de equipamentos apropriados ao setor
de limpeza urbana.

Parágrafo único – A concessão dos incentivos previstos no “caput”
fica condicionada à comprovação, pelos Municípios, da existência de
Política Municipal de Resíduos Sólidos.

Art. 4º-N – As entidades e organizações que promovam ações
relevantes na gestão de resíduos sólidos receberão incentivos do
Estado, nos termos da lei, sob a forma de créditos especiais,
deduções, isenções tributárias, tarifas diferenciadas, prêmios,
empréstimos e demais modalidades de incentivo estabelecidas na
legislação pertinente’.”.

Art. ... – A ementa da Lei nº 14.128, de 2001, passa a ser: ‘Dispõe
sobre a Política Estadual de Reciclagem de Materiais e sobre os
instrumentos econômicos e financeiros aplicáveis à Gestão de
Resíduos Sólidos.”.
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Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Weliton Prado -

Sebastião Helvécio - Antônio Júlio - Juarez Távora - Lafayette de
Andrada.

PROJETO DE LEI Nº 1.269/2007
(Redação do Vencido)

Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º – A Política Estadual de Resíduos Sólidos far-se-á com base
nas normas e diretrizes estabelecidas por esta lei, em consonância
com as políticas estaduais de meio ambiente, de educação ambiental,
de recursos hídricos, de saneamento básico, de saúde, de
desenvolvimento econômico, de desenvolvimento urbano e de
promoção da inclusão social.

Parágrafo único – Sujeitam-se à observância do disposto nesta lei
os agentes públicos e privados que desenvolvam ações que, direta ou
indiretamente, envolvam a geração e a gestão de resíduos sólidos.

Art. 2º – Aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto nesta lei,
as normas homologadas pelos órgãos do Sistema Nacional de Meio
Ambiente – Sisnama –, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
Anvisa –, do Sistema Nacional de Metrologia e Normalização e
Qualidade Industrial – Inmetro – e da Associação Brasileira de
Normas Técnicas – ABNT.

Art. 3º – A gestão de resíduos sólidos radioativos ou resultantes de
pesquisas e atividades com organismos geneticamente modificados
reger-se-á por legislação específica.

Art. 4º – Para os efeitos desta lei, considera-se:
I – avaliação do ciclo de vida do produto o estudo dos impactos

causados à saúde humana e ao meio ambiente durante o ciclo de vida
do produto;

II – ciclo de vida do produto a série de etapas que envolvem a
concepção do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o
processo produtivo, o consumo e a destinação dos resíduos;

III – coleta seletiva o recolhimento diferenciado de resíduos sólidos
previamente selecionados nas fontes geradoras, com o intuito de
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encaminhá-los para reutilização, reaproveitamento, reciclagem,
compostagem, tratamento ou destinação final adequada;

IV – compostagem o processo de decomposição biológica de fração
orgânica biodegradável de resíduos sólidos, efetuado por uma
população diversificada de organismos em condições controladas, até
a obtenção de um material humificado e estabilizado;

V – consórcio público o contrato firmado entre Municípios ou entre
Estado e Municípios para, mediante a utilização de recursos materiais
e humanos de que cada um dispõe, realizar conjuntamente a gestão
dos resíduos sólidos, observado o disposto na Lei Federal nº 11.107,
de 6 de abril de 2005;

VI – consumo sustentável o consumo de bens e serviços de forma a
atender as necessidades das atuais gerações e permitir melhor
qualidade de vida, sem comprometer o atendimento das necessidades
e aspirações das gerações futuras;

VII – destinação final o encaminhamento dos resíduos sólidos para
que sejam submetidos ao processo adequado, seja ele a reutilização,
o reaproveitamento, a reciclagem, a compostagem, a geração de
energia, o tratamento ou a disposição final, de acordo com a natureza
e as características dos resíduos e de forma compatível com a saúde
pública e a proteção do meio ambiente;

VIII – disposição final a disposição dos resíduos sólidos em local
adequado, de acordo com critérios técnicos aprovados no processo de
licenciamento ambiental pelo órgão competente;

IX – fluxo de resíduos sólidos a série de etapas por que passam os
resíduos sólidos, desde a geração até a destinação final;

X – gerador de resíduos sólidos a pessoa física ou jurídica que
descarta um bem ou parte dele, por ela adquirido, modificado,
utilizado ou produzido;

XI – gestão integrada dos resíduos sólidos o conjunto articulado de
ações políticas, normativas, operacionais, financeiras, de educação
ambiental e de planejamento desenvolvidas e aplicadas aos
processos de geração, segregação, coleta, manuseio,
acondicionamento, transporte, armazenamento, tratamento e
destinação final dos resíduos sólidos;

XII – gestor a pessoa física ou jurídica responsável pela gestão dos
resíduos sólidos;
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XIII – limpeza pública o conjunto de ações, de responsabilidade dos

Municípios, relativas aos serviços públicos de coleta e remoção de
resíduos sólidos de geração difusa e de seu transporte, tratamento e
destinação final, e aos serviços públicos de limpeza em logradouros
públicos e corpos d’água e de varrição de ruas;

XIV – logística reversa o conjunto de ações e procedimentos
destinados a facilitar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos aos
geradores, para que sejam tratados ou reaproveitados, em seu próprio
ciclo produtivo ou no ciclo produtivo de outros produtos;

XV – manejo integrado de resíduos sólidos a forma de
operacionalização dos resíduos sólidos gerados pelas instituições
privadas e daqueles de responsabilidade dos serviços públicos,
compreendendo as etapas de redução, segregação, coleta,
manipulação, acondicionamento, transporte, armazenamento,
transbordo, triagem, tratamento, comercialização e destinação final
adequada dos resíduos, observadas as diretrizes estabelecidas no
Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;

XVI – Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos o documento
integrante do processo de licenciamento que apresenta um
levantamento da situação, naquele momento, do sistema de manejo
dos resíduos sólidos, a pré-seleção das alternativas mais viáveis e o
estabelecimento de ações integradas e diretrizes relativas aos
aspectos ambientais, educacionais, econômicos, financeiros,
administrativos, técnicos, sociais e legais para todas as fases de
gestão dos resíduos sólidos, desde a sua geração até a destinação
final;

XVII – prevenção da poluição ou redução na fonte – não-geração - a
adoção de práticas, processos, materiais ou energias que evitem ou
minimizem, em volume, concentração ou periculosidade, a geração de
resíduos na fonte, nas atividades de produção, transporte, consumo e
outras, com o objetivo de reduzir os riscos para a saúde humana e
para o meio ambiente;

XVIII – reaproveitamento o processo de utilização dos resíduos
sólidos para outras finalidades, sem sua transformação biológica,
física ou química;

XIX – reciclagem o processo de transformação de resíduos sólidos,
que pode envolver a alteração das propriedades físicas ou químicas
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desses resíduos, tornando-os insumos destinados a processos
produtivos;

XX – resíduos sólidos os resíduos em estado sólido ou semi-sólido
resultantes de atividade industrial, doméstica, hospitalar, comercial,
agrícola, de serviços e de varrição, inclusive os lodos provenientes de
sistemas de tratamento de água e os resíduos gerados em
equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como
determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável seu
lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água;

XXI – resíduos sólidos domiciliares os provenientes de residências,
edifícios públicos e coletivos, e os de comércio, serviços e indústrias,
desde que apresentem as mesmas características dos provenientes
de residências;

XXII – resíduos sólidos especiais ou diferenciados os que, por seu
volume, grau de periculosidade ou degradabilidade ou por outras
especificidades, requeiram procedimentos especiais ou diferenciados
para seu manejo e destinação final, considerando os impactos
negativos e os riscos à saúde e ao meio ambiente;

XXIII – resíduos sólidos pós-consumo os resultantes do descarte de
bens duráveis, não duráveis ou descartáveis pelo consumidor após
sua utilização original;

XXIV – resíduos sólidos reversos os que, por meio da logística
reversa, podem ser tratados e reaproveitados em novos produtos, na
forma de insumos, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos;

XXV – rejeitos os resíduos sólidos que, depois de esgotadas as
possibilidades de tratamento e recuperação por processos
tecnológicos viáveis econômica e ambientalmente, destinem-se à
disposição final ambientalmente adequada;

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

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

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

XXIX – responsabilidade compartilhada o princípio que, na forma da
lei ou do contrato, atribui responsabilidades iguais para geradores de
resíduos sólidos, pessoas públicas ou privadas, e seus contratados,
quando esses geradores vierem a utilizar-se dos serviços de terceiros
para a execução de qualquer das etapas da gestão, do gerenciamento
e do manejo integrado dos resíduos sólidos sob sua responsabilidade;

XXX – responsabilidade socioambiental compartilhada o princípio
que imputa ao poder público e à coletividade a responsabilidade de
proteger o meio ambiente para as presentes e futuras gerações;

XXXI – reutilização o processo de utilização dos resíduos sólidos
para a mesma finalidade, sem sua transformação biológica, física ou
química;

XXXII – tecnologias ambientalmente adequadas as tecnologias de
prevenção, redução, transformação ou eliminação de resíduos sólidos
ou poluentes na fonte geradora que visam à redução de desperdícios,
à conservação de recursos naturais, à redução, à transformação ou à
eliminação de substâncias tóxicas presentes em matérias-primas ou
produtos auxiliares, à redução da quantidade de resíduos sólidos
gerados por processos e produtos e à redução de poluentes lançados
no ar, no solo e nas águas;

XXXIII – tratamento o processo destinado à redução de massa,
volume, periculosidade ou potencial poluidor dos resíduos sólidos, que
envolve alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas;

XXXIV – unidade recicladora a unidade física, de propriedade de
pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que tenha
como objetivo reciclar resíduos sólidos;

XXXV – unidade receptora de resíduos sólidos a instalação
licenciada pelos órgãos ambientais para a recepção, a segregação e o
acondicionamento temporário de resíduos sólidos;

XXXVI – usuário dos serviços de limpeza pública o indivíduo que
produz resíduos sólidos de geração difusa ou aufere efetivo proveito
da prestação dos serviços de limpeza pública;

XXXVII – valorização de resíduos sólidos a requalificação do resíduo
sólido como subproduto ou material de segunda geração, agregando-
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lhe valor por meio da reutilização, do reaproveitamento, da
reciclagem, da valorização energética ou do tratamento para outras
aplicações.

CAPÍTULO II
DA CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Art. 5º – Os resíduos sólidos serão classificados quanto à natureza e
à origem, com vistas a atribuir responsabilidades e dar-lhes a
adequada destinação.

§ 1° – Quanto à natureza, os resíduos sólidos serão  classificados
como:

I – resíduos Classe I – Perigosos aqueles que, em razão de suas
características de toxicidade, corrosividade, reatividade,
inflamabilidade, patogenicidade ou explosividade, apresentem
significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental;

II – resíduos Classe II – Não-perigosos, sendo:
a) Resíduos Classe II-A – Não-inertes aqueles que não se

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

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

§ 2° – Quanto à origem, os resíduos sólidos serão c lassificados
como:

I – de geração difusa os produzidos individual ou coletivamente, por
geradores dispersos e não identificáveis, pela ação humana, animal
ou por fenômenos naturais, abrangendo os resíduos sólidos
domiciliares, os resíduos sólidos pós-consumo e aqueles provenientes
da limpeza pública;

II – de geração determinada os produzidos por gerador específico e
identificável.

CAPÍTULO III
DA POLÍTICA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS



1195
Seção I

Dos princípios e diretrizes
Art. 6º – São princípios que orientam a Política Estadual de

Resíduos Sólidos:
I – a não-geração;
II – a prevenção da geração;
III – a redução da geração;
IV – a reutilização e o reaproveitamento;
V – a reciclagem;
VI – o tratamento;
VII – a destinação final ambientalmente adequada;
VIII – a valorização dos resíduos sólidos.
Art. 7° – São diretrizes da Política Estadual de Re síduos Sólidos:
I – a participação da sociedade no planejamento, na formulação e na

implementação das políticas públicas, bem como na regulação, na
fiscalização, na avaliação e na prestação de serviços, por meio das
instâncias de controle social;

II – a promoção do desenvolvimento social, ambiental e econômico;
III – a integração das ações de governo nas áreas de meio

ambiente, ciência e tecnologia, educação, saneamento básico,
recursos hídricos, saúde pública, desenvolvimento econômico e
urbano, inclusão social e erradicação do trabalho infantil;

IV – a universalidade, a regularidade, a continuidade e a
funcionalidade dos serviços públicos de manejo integrado de resíduos
sólidos;

V – a responsabilidade socioambiental compartilhada entre poder
público, geradores, transportadores, distribuidores e consumidores no
fluxo de resíduos sólidos;

VI – o incentivo ao uso de matérias-primas e insumos derivados de
materiais recicláveis e reciclados, bem como o desenvolvimento de
novos produtos e processos, com vistas a estimular a utilização das
tecnologias ambientalmente adequadas;

VII – a integração, a responsabilidade e o reconhecimento da
atuação dos catadores nas ações que envolvam o fluxo de resíduos
sólidos, como forma de garantir-lhes condições dignas de trabalho;

VIII – a descentralização político-administrativa;
IX – a integração dos entes federados na utilização das áreas de
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destinação final de resíduos sólidos;

X – a constituição de sistemas de aprovisionamento de recursos
financeiros que garantam a continuidade do atendimento dos serviços
de limpeza pública e a adequada destinação final;

XI – o direito à informação quanto ao potencial impacto dos resíduos
sólidos sobre o meio ambiente e a saúde pública;

XII – a promoção de padrões de produção e consumo sustentáveis;
XIII – a adoção do princípio do poluidor pagador;
XIV – o desenvolvimento de programas de capacitação técnica e

educativa sobre a gestão ambientalmente adequada de resíduos
sólidos.

Seção II
Dos Objetivos

Art. 8º – A Política Estadual de Resíduos Sólidos tem como
objetivos:

I – estimular a gestão de resíduos sólidos no território do Estado, de
forma a incentivar, fomentar e valorizar a não-geração, a redução, a
reutilização, o reaproveitamento, a reciclagem, a geração de energia,
o tratamento e a disposição final adequada dos resíduos sólidos;

II – preservar a saúde pública, proteger e melhorar a qualidade do
meio ambiente;

III – sensibilizar e conscientizar a população sobre a importância de
sua participação na gestão de resíduos sólidos;

IV – gerar benefícios sociais, econômicos e ambientais;
V – estimular as soluções intermunicipais e regionais para a gestão

integrada dos resíduos sólidos;
VI – estimular a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias

e processos ambientalmente adequados para a gestão dos resíduos
sólidos.

Art. 9º – Para alcançar os objetivos previstos no art. 8º, cabe ao
poder público:

I – supervisionar e fiscalizar a gestão dos resíduos sólidos efetuada
pelos diversos responsáveis, de acordo com as competências e
obrigações estabelecidas na legislação;

II – desenvolver e implementar, nos âmbitos municipal e estadual,
programas e metas relativos à gestão dos resíduos sólidos;

III – fomentar:
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a) a destinação dos resíduos sólidos de forma compatível com a

saúde pública e a proteção do meio ambiente;
b) a ampliação do mercado para materiais reutilizáveis,

reaproveitáveis e recicláveis;
c) o desenvolvimento de programas de capacitação técnica contínua

de gestores na área de gerenciamento e manejo integrado de
resíduos sólidos;

d) a divulgação de informações ambientais sobre resíduos sólidos;
e) a cooperação interinstitucional entre os órgãos das três esferas

de governo e destes com os comitês de bacias hidrográficas;
f) a implementação de programas de educação ambiental, com

enfoque específico nos princípios estabelecidos por esta lei;
g) a adoção de soluções locais ou regionais no equacionamento de

questões relativas ao acondicionamento, ao armazenamento, à coleta,
ao transporte, ao tratamento e à destinação final de resíduos sólidos;

h) a valorização dos resíduos sólidos e a instituição da logística
reversa;

i) a formação de organizações, associações ou cooperativas de
catadores dedicados à coleta, à separação, ao beneficiamento e à
comercialização de resíduos sólidos;

j) a implantação do sistema de coleta seletiva nos Municípios;
l) a utilização adequada e racional dos recursos naturais;
m) a recuperação e remediação de vazadouros, lixões e áreas

degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos;
n) a sustentabilidade econômica do sistema de limpeza pública;
o) a inclusão social dos catadores;
p) o desenvolvimento e a implementação, nos níveis municipal e

estadual, de programas relativos à gestão de resíduos sólidos que
respeitem as diversidades e compensem as desigualdades locais e
regionais;

q) o incentivo ao desenvolvimento de programas de gerenciamento
integrado de resíduos sólidos, com a criação e a articulação de fóruns
e de conselhos municipais e regionais para garantir a participação da
comunidade;

r) a instituição de linhas de crédito e financiamento para a
elaboração e a implantação de Plano de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos;
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s) o incentivo à parceria entre o Estado, os Municípios e entidades

privadas;
t) o apoio técnico e financeiro aos Municípios na formulação e na

implantação de seus Planos de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos;

u) a implementação de novas fontes de informação sobre perfil e
impacto ambiental de produtos e serviços, por meio do incentivo à
autodeclaração na rotulagem, à divulgação de dados sobre a
avaliação do ciclo de vida do produto e à certificação ambiental;

v) as ações que visem ao uso racional de embalagens;
x) as pesquisas epidemiológicas em áreas adjacentes a usinas de

reciclagem, aterros sanitários, lixões e pontos de despejo, para
monitoramento de agravos à saúde decorrentes do impacto causado
por essas atividades.

Seção III
Dos Instrumentos

Art. 10 – São instrumentos da Política Estadual de Resíduos
Sólidos:

I – os indicadores para o estabelecimento de padrões setoriais
relativos à gestão dos resíduos sólidos;

II – os Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, elaborados
com base em padrões setoriais, com definição de metas e prazos;

III – a cooperação técnica e financeira para viabilização dos
objetivos da Política Estadual de Resíduos Sólidos;

IV – o sistema integrado de informações estatísticas, voltadas para
as ações relativas à gestão dos resíduos sólidos;

V – o inventário estadual de resíduos sólidos industriais, instituído
pela Resolução do Conama nº 313, de 2002;

VI – a previsão orçamentária de recursos financeiros destinados às
práticas de prevenção à poluição gerada pelos resíduos sólidos, bem
como à recuperação das áreas contaminadas por estes;

VII – os incentivos fiscais, financeiros e creditícios destinados às
atividades que adotem medidas de não-geração, redução da geração,
reutilização, reaproveitamento, reciclagem, geração de energia,
tratamento ou disposição final de resíduos sólidos;

VIII – o controle e a fiscalização;
IX – os programas de incentivo à adoção de sistemas de gestão
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ambiental pelas empresas;

X – os incentivos para pesquisa e desenvolvimento de novas
tecnologias ligadas à gestão de resíduos sólidos;

XI – os programas de incentivo à comercialização e ao consumo de
materiais recicláveis ou reciclados, voltados para os mercados locais;

XII – o planejamento regional integrado da gestão dos resíduos
sólidos nas microrregiões definidas por lei estadual;

XIII – as auditorias para os projetos implantados no Estado que
recebam recursos públicos estaduais ou federais ou financiamento de
instituições financeiras.

CAPÍTULO IV
DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Seção I
Disposições Preliminares

Art. 11 – São serviços públicos de caráter essencial, de
responsabilidade do poder público municipal, a organização e o
gerenciamento dos sistemas de segregação, acondicionamento,
armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final de
resíduos sólidos domiciliares.

Parágrafo único – A coleta, o acondicionamento, o armazenamento,
o transporte, o tratamento e a destinação final de resíduos sólidos
deverão ocorrer em condições que garantam a proteção à saúde
pública, a preservação ambiental e a segurança do trabalhador.

Art. 12 – Os usuários dos sistemas de limpeza urbana ficam
obrigados a acondicionar os resíduos para coleta de forma adequada
e em local acessível ao sistema público de coleta regular, cabendo-
lhes observar as normas municipais que estabeleçam a seleção dos
resíduos no local de origem e indiquem as formas de
acondicionamento para coleta.

Art. 13 – A coleta dos resíduos sólidos urbanos se dará de forma
preferencialmente seletiva.

Art. 14 – Compete aos geradores de resíduos das atividades
industrial e minerária a responsabilidade pelo seu gerenciamento,
desde a sua geração até a destinação final, incluindo:

I – a separação e a coleta interna de resíduos de acordo com suas
classes e características;

II – o acondicionamento, a identificação e o transporte interno,
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quando for o caso;

III – a manutenção de áreas para a sua operação e armazenagem;
IV – a apresentação de resíduos para coleta externa, quando for o

caso, de acordo com as normas pertinentes e na forma exigida pelas
autoridades competentes;

V – o transporte, o tratamento e a destinação final dos resíduos, na
forma exigida pela legislação pertinente.

Art. 15 – O gerenciamento dos resíduos industriais, especialmente
os perigosos, desde a geração até a destinação final, será feito de
forma a atender os requisitos de proteção ambiental e de saúde
pública, com base no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

Art. 16 – A administração pública deverá optar preferencialmente,
nas suas compras e contratações, pela aquisição de produtos de
reduzido impacto ambiental, que sejam não perigosos, recicláveis ou
reciclados, devendo especificar essas características na descrição do
objeto das licitações, observadas as formalidades legais.

Seção II
Das Proibições

Art. 17 – São proibidas as seguintes formas de destinação de
resíduos sólidos:

I – lançamento “in natura” a céu aberto, sem tratamento prévio, em
áreas urbanas e rurais;

II – queima a céu aberto ou em recipientes, instalações ou
equipamentos não licenciados para esta finalidade, salvo em caso de
decretação de emergência sanitária e desde que autorizada pelo
órgão competente;

III – lançamento ou disposição em lagoas, cursos de água, áreas de
várzea, cavidades subterrâneas e dolinas, terrenos baldios, poços,
cacimbas, redes de drenagem de águas pluviais, galerias de esgotos,
dutos condutores de eletricidade ou telefone, mesmo que
abandonados, em áreas sujeitas a inundação e em áreas de proteção
ambiental integral.

Art. 18 – Ficam proibidas, nas áreas de destinação final de resíduos
sólidos:

I – a utilização de resíduos sólidos como alimentação animal;
II – a catação de resíduos sólidos em qualquer hipótese;
III – a fixação de habitações temporárias e permanentes.
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Parágrafo único – Na hipótese de ocorrência das situações previstas

nos incisos I e II do “caput” deste artigo, o Município deverá
apresentar proposta de inserção social para as famílias de catadores,
incluindo programas de ressocialização para crianças, adolescentes e
adultos e a garantia de meios para que estes passem a freqüentar a
escola, medidas que passarão a integrar o Plano de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos do Município.

Art. 19 – O solo e o subsolo somente poderão ser utilizados para
armazenamento, acumulação, tratamento e disposição final de
resíduos sólidos se essas ações forem feitas de forma técnica e
ambientalmente adequada e autorizadas pelo órgão ambiental
competente.

Art. 20 – O licenciamento pelo órgão de controle ambiental para
disposição de resíduos em cava de mina exaurida, mina subterrânea
ou área degradada depende da comprovação do não-
comprometimento da qualidade do ambiente ou da saúde pública, em
conformidade com o Plano Estadual de Recursos Hídricos.

Parágrafo único – O procedimento de que trata o “caput” não se
aplica às regiões cársticas.

Seção III
Dos Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

Art. 21 – A gestão integrada de resíduos sólidos compreende as
atividades referentes à elaboração e à implementação dos Planos de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, assim como sua fiscalização e
aperfeiçoamento e o controle dos serviços de manejo integrado de
resíduos sólidos.

Art. 22 – Elaborarão Plano de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos:

I – os Municípios e os gerenciadores;
II – os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes,

prestadores de serviços e demais fontes geradoras previstos em
regulamento;

§ 1º – Comprovada a utilização de serviço público de coleta prestado
pelo Município ou a contratação de serviço terceirizado de
gerenciamento, as fontes geradoras mencionadas no inciso II ficarão
dispensadas da elaboração do Plano de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos.
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§ 2º – Os Municípios poderão estabelecer consórcios intermunicipais

para a elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
Art. 23 – O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos será

elaborado segundo os princípios e diretrizes estabelecidos nesta lei e
conterá, no mínimo:

I – informações sobre a origem, a caracterização e o volume de
resíduos sólidos gerados, bem como os prazos para sua destinação;

II – os procedimentos a serem adotados na segregação, na coleta,
na classificação, no acondicionamento, no armazenamento, no
transporte, no tratamento e na destinação final licenciada, conforme a
classificação dos resíduos sólidos, indicando-se os locais e as
condições em que essas atividades serão executadas;

III – as ações preventivas e corretivas a serem praticadas no caso
de situações de manuseio incorreto ou acidentes;

IV – a forma de operacionalização das exigências relativas à gestão
de resíduos sólidos, bem como as intervenções necessárias e as
possibilidades reais da implementação daquelas;

V – as modalidades de manuseio que correspondam às
particularidades dos resíduos sólidos e dos materiais que os
constituem, inclusive no que se refere aos resíduos provenientes dos
serviços de saúde, com vistas à proteção da saúde pública e do meio
ambiente;

VI – os procedimentos a serem adotados pelos prestadores de
serviços e as respectivas formas de controle;

VII – os indicadores de desempenho operacional e ambiental;
VIII – as formas de participação da sociedade no processo de

implementação, fiscalização e controle social do Plano;
IX – as ações ou os instrumentos que poderão ser utilizados para

promover a inserção das organizações produtivas de catadores de
materiais recicláveis e outros operadores de resíduos sólidos na
coleta, no beneficiamento e na comercialização desses materiais.

§ 1º – Os Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos
Municípios estabelecerão a forma de gestão dos resíduos sólidos de
geração difusa e conterão, além do previsto nos incisos do “caput”
deste artigo, normas gerais de conduta para os geradores de resíduos
sólidos, bem como instruções e diretrizes para que estes elaborem
seus Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
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§ 2º – No processo de elaboração do Plano de Gestão Integrada de

Resíduos Sólidos, deverão ser asseguradas formas de participação da
sociedade.

Art. 24 – O acesso a recursos do Estado destinados a entidades
públicas municipais responsáveis pela gestão de resíduos sólidos de
geração difusa fica condicionado à previsão, nos Planos de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios, de incentivos
econômico-financeiros que estimulem a participação do gerador, do
comerciante, do prestador de serviços e do consumidor nas atividades
de segregação, coleta, manuseio e destinação final de resíduos
sólidos.

Seção IV
Da Logística Reversa

Art. 25 – A instituição da logística reversa tem como objetivos:
I – promover ações para garantir que o fluxo dos resíduos sólidos

gerados seja direcionado para a sua cadeia produtiva ou para cadeias
produtivas de outros geradores;

II – incentivar a substituição dos insumos por outros que não
degradem o meio ambiente;

III – estimular a produção e o consumo de produtos derivados de
materiais reciclados e recicláveis;

IV – promover o alinhamento entre os processos de gestão
empresarial e mercadológica e os de gestão ambiental, com o objetivo
de estabelecer estratégias sustentáveis;

V – propiciar que as atividades produtivas alcancem níveis elevados
de eficiência e sustentabilidade.

Art. 26 – Na implementação da logística reversa, caberá:
I – ao consumidor:
a) acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos

sólidos gerados e adotar práticas que possibilitem a redução de sua
geração;

b) dispor adequadamente, após a utilização dos produtos, os
resíduos sólidos reversos para coleta;

II – ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos:

a) adotar tecnologias de modo a absorver ou reaproveitar os
resíduos sólidos reversos oriundos dos serviços públicos de limpeza
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urbana e manejo de resíduos sólidos;

b) articular com os geradores de resíduos sólidos a implementação
da estrutura necessária para garantir o fluxo de retorno dos resíduos
sólidos reversos oriundos dos serviços de limpeza urbana;

c) manter postos de coleta para os resíduos sólidos reversos e dar
destinação final ambientalmente adequada aos rejeitos;

III – ao fabricante e ao importador de produtos:
a) recuperar os resíduos sólidos na forma de novas matérias-primas

ou novos produtos, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos;
b) desenvolver e implementar tecnologias que absorvam os resíduos

sólidos reversos ou eliminem-nos de sua produção;
c) manter postos de coleta de resíduos sólidos reversos disponíveis

aos revendedores, comerciantes e distribuidores e dar destinação final
ambientalmente adequada aos rejeitos;

d) garantir, em articulação com sua rede de comercialização, o fluxo
de retorno dos resíduos sólidos reversos;

e) divulgar informações sobre a localização dos postos de coleta de
resíduos sólidos reversos e mensagens educativas de combate ao
descarte inadequado, por meio de campanhas publicitárias e
programas;

IV – aos revendedores, comerciantes e distribuidores de produtos:
a) receber, acondicionar e armazenar temporariamente, de forma

ambientalmente segura, os resíduos sólidos reversos oriundos dos
produtos revendidos, comercializados ou distribuídos;

b) manter postos de coleta para os resíduos sólidos reversos
disponíveis aos consumidores;

c) informar o consumidor sobre a coleta dos resíduos sólidos
reversos e sobre seu funcionamento.

Art. 27 – Os resíduos sólidos reversos coletados pelos serviços de
limpeza urbana serão dispostos em instalações ambientalmente
adequadas e seguras, para que seus geradores providenciem o
retorno para seu ciclo ou para outro ciclo produtivo.

Parágrafo único – Para o cumprimento do disposto neste artigo, o
responsável pelos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos priorizará a contratação de organizações produtivas
de catadores de materiais recicláveis formadas por pessoas físicas de
baixa renda.
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CAPÍTULO V

DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES
Art. 28 – O órgão ambiental competente manterá banco de dados

atualizado com informações relativas a resíduos sólidos gerados,
especialmente os industriais e perigosos, indústrias de reciclagem,
transporte e destinação final devidamente licenciados.

Art. 29 – Os geradores de resíduos sólidos são responsáveis pela
gestão destes.

Art. 30 – Caso o órgão ambiental competente verifique a prestação
de informações errôneas ou equivocadas por parte do gerador, as
quais possam causar danos ou prejuízos aos consumidores ou ao
meio ambiente, caberá ao responsável o dever de reparar o eventual
dano causado, nos termos da legislação vigente.

Art. 31 – Os resíduos sólidos de geração determinada que não
possuam características de toxicidade, patogenicidade, reatividade,
corrosividade, inflamabilidade e explosividade poderão ser
equiparados aos resíduos sólidos domiciliares e destinados a aterros
sanitários licenciados, a critério dos Municípios.

Art. 32 – O gestor poderá contratar terceiros, devidamente
licenciados pelo órgão competente, para a execução de quaisquer das
etapas do processo de gestão dos resíduos sólidos.

Art. 33 – São obrigações dos geradores de resíduos sólidos:
I – fabricantes e importadores:
a) adotar tecnologias que permitam reduzir, reutilizar, reaproveitar

ou reciclar os resíduos sólidos especiais;
b) coletar os resíduos sólidos especiais, em articulação com sua

rede de comercialização e com o poder público municipal, com a
implementação da estrutura necessária para garantir o fluxo de
retorno desses resíduos e dar-lhes destinação final ambientalmente
adequada, sob pena de responder civil e criminalmente, nos termos
da legislação ambiental;

c) garantir que estejam impressas, em local visível e destacado, nos
materiais que acondicionam os produtos de sua responsabilidade,
informações sobre as possibilidades de reutilização e tratamento dos
resíduos e sobre os riscos ambientais resultantes do descarte no solo,
em cursos de água ou em qualquer outro local que não aquele
previsto em lei ou autorizado pelo órgão ambiental competente;
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II – revendedores, comerciantes e distribuidores:
a) articular com os fabricantes e importadores e com o poder público

municipal a coleta e a implementação da estrutura necessária para
garantir o fluxo de retorno dos resíduos sólidos especiais e dar-lhes
disposição final ambientalmente adequada, sob pena de responder
civil e criminalmente, nos termos da legislação ambiental;

b) garantir o recebimento, criar e manter locais destinados à coleta
dos resíduos sólidos especiais e informar ao consumidor a localização
desses postos;

III – consumidores: após a utilização do produto, efetuar a entrega
dos resíduos sólidos especiais aos comerciantes e distribuidores ou
destiná-los aos postos de coleta.

§ 1° – Na operação de coleta e manuseio dos resíduo s sólidos
recicláveis, poderá ser incentivada a parceria ou contratação formal
das organizações de catadores existentes no Município, com vistas ao
atendimento das diretrizes da política instituída por esta lei, as quais
passarão a responder solidariamente pelo adequado armazenamento
e gerenciamento dos resíduos, até que ocorra a sua efetiva entrega
ao gerador responsável.

§ 2º - O poder público municipal poderá instituir formas de
ressarcimento pela prestação efetiva dos serviços públicos de coleta,
tratamento e destinação final dos resíduos sólidos.”.

Art. 34 – Os geradores sob cuja responsabilidade for realizado o
transporte de resíduos sólidos devem diligenciar para que este seja
realizado em condições que garantam a segurança do pessoal
envolvido, a preservação ambiental e a saúde pública, bem como pelo
cumprimento da legislação aplicável.

Art. 35 – Cabe aos geradores a que se refere o art. 34:
I – administrar e custear o gerenciamento integrado dos resíduos

sólidos sob sua responsabilidade;
II – garantir a segurança, para que as ações sejam implementadas

de forma a oferecer o menor risco possível para os consumidores,
catadores e demais operadores de resíduos sólidos e à população;

III – zelar pela segurança e pela manutenção de áreas para
armazenagem temporária;

IV – manter atualizadas e disponíveis para consulta pelos órgãos
competentes informações completas sobre as atividades e controle do



1207
manejo dos resíduos sólidos de sua responsabilidade;

V – desenvolver programas de capacitação continuada e assistida,
voltados para a gestão integrada de resíduos sólidos.

Art. 36 – No caso de ocorrências envolvendo resíduos sólidos que
coloquem em risco o meio ambiente e a saúde pública, a
responsabilidade pela execução de medidas corretivas será:

I – do gerador, nos acidentes ocorridos em seu centro produtivo;
II – do gerador e do transportador, nos acidentes ocorridos durante o

transporte dos resíduos sólidos;
III – do gerador e do gerenciador dos centros de coleta e das

unidades de destinação final, nos acidentes ocorridos em suas
instalações.

§ 1º – Em caso de ocorrências acidentais que envolvam resíduos
sólidos com características perigosas ou danosas ao meio ambiente, o
responsável deverá comunicar o ocorrido aos órgãos ambientais e de
saúde pública competentes, na maior brevidade possível, obrigando-
se ainda a indenizar e recuperar a área degradada, sem prejuízo das
sanções civis e penais cabíveis.

§ 2º – Nos casos em que não for identificado o gerador responsável
pela ocorrência, o poder público competente assumirá a
responsabilidade pela definição dos mecanismos institucionais,
administrativos e financeiros que se fizerem necessários para a
recuperação do local.

§ 3º – A responsabilidade a que se refere este artigo dar-se-á desde
a geração até a destinação final dos resíduos.

§ 4º – O gerador responsável pelo resíduo derramado, vazado ou
despejado acidentalmente deverá fornecer, complementarmente,
quando solicitado pelo órgão ambiental competente, todas as
informações relativas à quantidade e à composição do referido
material, bem como a sua periculosidade e aos procedimentos de
desintoxicação e descontaminação.

Art. 37 - Os gerenciadores de unidades receptoras de resíduos
sólidos deverão requerer aos órgãos competentes registro de
encerramento de atividades, quando da sua ocorrência.

Parágrafo único – A formalização do pedido de registro a que se
refere o “caput” deverá, para as atividades previstas em regulamento,
ser acompanhada de relatório conclusivo de auditoria ambiental
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atestando a qualidade do solo, do ar e das águas na área de impacto
do empreendimento.

Art. 38 – O Estado apoiará, de modo a ser definido em regulamento,
os Municípios que gerenciarem os resíduos sólidos urbanos em
conformidade com seus Planos de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos.

Art. 39 – O órgão municipal competente realizará a fiscalização das
medidas destinadas à higiene, à saúde e à segurança e o
acompanhamento dos operadores de resíduos sólidos e manterá
profissional técnico habilitado para a implementação de tais medidas.

Art. 40 – É de responsabilidade dos órgãos ambientais estaduais e
municipais, em função da competência designada para atividades de
impacto regional ou local, o controle ambiental, compreendendo o
licenciamento e a fiscalização, sobre todo e qualquer sistema, público
ou privado, de geração, coleta, transporte, armazenamento,
tratamento de resíduos sólidos e destinação final ambientalmente
adequada de rejeitos.

Art. 41 – Respeitadas as diversidades regionais, locais, econômicas
e de logística, ficará a cargo do Estado e dos Municípios a
implementação das políticas públicas que se mostrarem mais
adequadas ao atendimento das diretrizes estabelecidas nesta lei,
notadamente com relação:

I – àquelas tendentes a regulamentar o mercado de reciclagem no
âmbito do seu território, respeitados os princípios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência;

II – à articulação entre os gestores, visando ao estabelecimento de
parcerias e de cooperação técnica e financeira;

III – ao estabelecimento da responsabilidade dos geradores de
resíduos reversos;

IV – ao incentivo à pesquisa de técnicas de tratamento e destinação
final ambientalmente adequada de rejeitos;

V – à criação de novos mercados para os produtos reciclados e
recicláveis;

VI – à inserção social e econômica das organizações produtivas de
catadores de materiais recicláveis.

Art. 42 – A pessoa física ou jurídica contratada ou responsável, em
qualquer hipótese, pela execução de etapa do manejo integrado de



1209
resíduos sólidos e os geradores desses resíduos sólidos, inclusive o
poder público, são solidariamente responsáveis pelos atos praticados
no exercício de sua atividade.

CAPÍTULO VI
DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AOS RESÍDUOS SÓLIDOS

ESPECIAIS
Art. 43 – A metodologia a ser empregada no manuseio dos resíduos

sólidos especiais será objeto do Plano de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos.

Art. 44 – Cabe aos Municípios, na elaboração de suas Políticas de
Resíduos Sólidos:

I – determinar, de acordo com as normas vigentes e de modo a
garantir a proteção da saúde, as formas de acondicionamento,
transporte, armazenamento, e tratamento dos resíduos sólidos
especiais, bem como da destinação final ambientalmente adequada
de seus rejeitos;

II – criar, instalar e manter, no âmbito de suas responsabilidades,
centros de coleta adequados para o recolhimento e o armazenamento
dos resíduos sólidos especiais, até que se dê a disposição final
ambientalmente adequada a seus rejeitos, bem como determinar
providências de igual natureza para os geradores particulares;

III – promover, em conjunto com os geradores de resíduos sólidos
especiais, estudos e pesquisas destinadas a desenvolver processos
com vistas a sua redução, e oferecer alternativas sustentáveis para o
seu tratamento e a disposição final ambientalmente adequada dos
rejeitos.

CAPÍTULO VII
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS

Art. 45 – Os órgãos estaduais competentes editarão as normas
relativas à gestão dos resíduos sólidos perigosos.

Art. 46 – O transporte, o armazenamento, o depósito, a guarda e o
processamento de resíduos perigosos no Estado depende de prévia
autorização dos órgãos ambientais competentes.

Parágrafo único – A importação e a exportação de resíduos
perigosos deverão ser comunicadas ao Conselho Estadual de Política
Ambiental – Copam.

CAPÍTULO VIII
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DOS INSTRUMENTOS ECONÔMICOS E FINANCEIROS

Art. 47 – Em observância às disposições constitucionais, o poder
público estadual proporá alternativas de fomentos e incentivos
creditícios ou financeiros para indústrias e instituições que se
dispuserem a trabalhar com produtos reciclados ou a fabricar ou
desenvolver novos produtos ou materiais a partir de matérias-primas
recicladas.

Art. 48 – O Estado, observadas as políticas de aplicação das
agências financeiras oficiais de fomento, estabelecidas pelas leis de
diretrizes orçamentárias, ou por meio de incentivos creditícios, atuará
no sentido de estruturar linhas de financiamentos para atender
prioritariamente as iniciativas de:

I – prevenção na geração, redução, reutilização, reaproveitamento e
reciclagem de resíduos sólidos no processo industrial produtivo;

II – desenvolvimento de pesquisas e produtos que atendam aos
princípios de preservação e conservação ambiental;

III – apoio aos Municípios para a elaboração e a implantação dos
Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;

IV – infra-estrutura física e equipamentos para as organizações
produtivas de catadores de materiais recicláveis;

V – aplicação de tecnologias adequadas ao manejo integrado de
resíduos sólidos, incluindo os resíduos sólidos domiciliares;

VI – aproveitamento energético de resíduos sólidos orgânicos de
origem urbana e rural;

VII – aproveitamento dos resíduos sólidos rurais orgânicos
provenientes da pecuária intensiva;

VIII – implantação e manutenção de sistemas municipais de limpeza
urbana que busquem a sustentabilidade por meio de taxas ou tarifas;

IX – implantação e manutenção de sistemas regionais de destinação
final de resíduos sólidos urbanos.

Art. 49 – Quando da aplicação das políticas de fomentos ou
incentivos creditícios destinadas a atender aos objetivos constantes
no art. 48, as instituições oficiais de crédito estaduais estabelecerão
critérios que possibilitem:

I – o aumento da capacidade de endividamento do beneficiário;
II – o aumento do limite financiável;
III – a aplicação da menor taxa de juros do sistema financeiro;
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IV – a redução das taxas de juros aplicáveis à operação;
V – os parcelamentos das operações de crédito e financiamento.
Art. 50 – Para que sejam atendidos os objetivos constantes nesta lei,

os entes públicos, no âmbito de suas competências, deverão editar
leis com o objetivo de promover incentivos fiscais, financeiros ou
creditícios, respeitadas as limitações da Lei Complementar Federal nº
101, de 4 de maio de 2000, para as entidades dedicadas à
reutilização, à reciclagem e ao tratamento de resíduos sólidos, bem
como para o desenvolvimento de programas voltados para a gestão
integrada de resíduos, em parceria com as organizações de catadores
e outros operadores de resíduos sólidos.

Art. 51 – A existência de Política de Resíduos Sólidos no âmbito do
Município é fator condicionante para transferência voluntária de
recursos e concessão de financiamento por parte do Estado para a
implementação e a manutenção de projetos de destinação final
ambientalmente adequada.

Art. 52 – O Estado e os Municípios poderão instituir e orientar a
execução de programas de incentivo de projetos de interesse social,
incluindo projetos destinados ao reaproveitamento dos resíduos
sólidos, com a participação de investidores privados, mediante
operações estruturadas de financiamento realizadas com recursos de
fundos privados de investimento, de capitalização ou de previdência
complementar.

Art. 53 - O Estado fornecerá diretrizes e meios para a criação de
fundos estadual e municipal de resíduos sólidos, os quais deverão ter
suas programações orientadas para a produção, a instalação e a
operação de sistemas e processos destinados à criação, à absorção
ou à adequação de tecnologias, iniciativas de educação ambiental,
inserção social e contratação de associações e cooperativas de
catadores de materiais recicláveis, em consonância com as
prioridades definidas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias do
exercício.

Parágrafo único - O Poder Executivo deverá enviar à Assembléia, no
prazo de 120 dias a contar da publicação desta lei, projeto de lei
dispondo sobre o Fundo Estadual de Resíduos Sólidos.

Art. 54 – As instituições públicas ou privadas que promovam ações
complementares às obrigatórias, nos moldes da legislação aplicável e



1212
em consonância com os objetivos, princípios e diretrizes estabelecidos
nesta lei, terão prioridade na concessão de benefícios financeiros ou
creditícios por parte dos organismos de crédito e fomento ligados ao
poder público estadual.

Art. 55 – As pessoas jurídicas de direito privado que invistam em
ações de capacitação tecnológica com o objetivo de criar, desenvolver
ou absorver inovações para a redução, a reutilização e o tratamento
de resíduos sólidos ou a destinação final ambientalmente adequada
de rejeitos, terão prioridade no recebimento de incentivos fiscais ou
financeiros instituídos para esta finalidade.

Parágrafo único – Na realização das ações de capacitação
mencionadas no “caput”, será dada preferência à contratação de
universidades, instituições de pesquisa e outras empresas com
capacitação técnica reconhecida, ficando o titular da contratação com
a responsabilidade, a administração do contrato e o controle da
utilização e aplicação prática dos resultados dessas ações.

Art. 56 – O Estado adotará instrumentos econômicos visando a
incentivar:

I – programas de coleta seletiva eficientes e eficazes,
preferencialmente em parceria com organizações de catadores;

II – Municípios que se dispuserem a receber resíduos sólidos
provenientes de soluções consorciadas.

Art. 57 – Os serviços de limpeza urbana e de coleta de lixo serão
custeados, preferencialmente, por tarifas e taxas.

Art. 58 – A unidade recicladora gozará de privilégios fiscais e
tributários, nos termos de normas específicas editadas pelo Poder
Executivo.

Parágrafo único – Os instrumentos de que trata o “caput” serão
concedidos sob a forma de créditos especiais, deduções, isenções de
impostos, tarifas diferenciadas, prêmios, empréstimos e demais
modalidades especificamente estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 59 – O Estado estabelecerá formas de incentivos fiscais para a
aquisição, pelos Municípios, de equipamentos apropriados ao setor de
limpeza urbana.

Parágrafo único – Para beneficiar-se dos incentivos previstos no
“caput”, os Municípios deverão comprovar a existência de Política
Municipal de Resíduos Sólidos.
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Art. 60 – As entidades e organizações que promovam ações

relevantes na gestão de resíduos sólidos serão incentivas pelo
Estado, nos termos da lei.

Parágrafo único – Os incentivos de que trata o “caput” serão
concedidos sob a forma de créditos especiais, deduções, isenções
tributárias, tarifas diferenciadas, prêmios, empréstimos e demais
modalidades de incentivo estabelecidas na legislação pertinente.

CAPÍTULO IX
DAS PENALIDADES

Art. 61 – A ação ou a omissão das pessoas físicas ou jurídicas que
importem inobservância dos preceitos desta lei e de seus
regulamentos sujeitam os infratores às seguintes penalidades
administrativas, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis:

I – advertência;
II – multa simples;
III – multa diária;
IV – apreensão de animais, produtos, instrumentos, petrechos,

equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;
V – suspensão parcial ou total de atividade;
VI – restritiva de direitos;
VII – embargo de obra ou atividade;
VIII – demolição de obra.
§ 1º – A multa, de R$50,00 (cinqüenta reais) a R$50.000.000,00

(cinqüenta milhões de reais), será corrigida periodicamente, com base
nos índices estabelecidos na legislação pertinente.

§ 2º – O regulamento desta lei estabelecerá a pauta tipificada das
infrações.

CAPÍTULO X
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 62 – O prazo para a elaboração dos Planos de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos dos Municípios será estabelecido pelo Copam,
observado o prazo máximo de cinco anos contados da data de
publicação da regulamentação desta lei.

Art. 63 – A alínea “a” do inciso VIII do art. 1º da Lei nº 13.803, de
2000, passa a vigorar com a seguinte redação, acrescentando-se,
ainda, a seguinte alínea “d”:

“Art. 1º – (...)
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VIII – (...)
a) parcela de, no máximo, 50% (cinqüenta por cento) do total será

distribuída aos Municípios cujos sistemas de tratamento ou disposição
final de lixo ou de esgoto sanitário, com operação licenciada pelo
órgão ambiental estadual, atendam, no mínimo, respectivamente, a
70% (setenta por cento) e 50% (cinqüenta por cento) da população,
não excedendo ao valor máximo a ser atribuído a cada Município o
respectivo investimento, estimado com base na população atendida e
no custo médio “per capita”, fixado pelo Conselho Estadual de Política
Ambiental, dos sistemas de aterro sanitário, usina de compostagem
de lixo e estação de tratamento de esgotos sanitários, bem como aos
Municípios que comprovadamente tenham implantado em seu
território sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos.

(...)
d) os recursos recebidos na forma da alínea “a” serão utilizados

prioritariamente na contratação de cooperativas e associações de
catadores de materiais recicláveis, para a realização de serviços de
coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos.

Art. 64 – Fica revogada a Lei nº 16.682, de 10 de janeiro de 2007.
Art. 65 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.949/2007
Comissão de Administração Pública

Relatório
O projeto de lei em tela, da Deputada Ana Maria Resende, tem por

escopo alterar a Lei nº 15.424, de 30/12/2004, que dispõe sobre a
fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento dos emolumentos
relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, o
recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária e a compensação dos
atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,
da Comissão de Constituição e Justiça, cabendo a esta Comissão
deliberar sobre a matéria no 2º turno, nos termos do art. 189, § 1º, do
Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que integra este parecer.
Fundamentação

A proposição sob comento modifica a Lei nº 15.424, de 30/12/2004,
que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento
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dos emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços
notariais e de registro, o recolhimento da Taxa de Fiscalização
Judiciária e a compensação dos atos sujeitos à gratuidade
estabelecida em lei federal e dá outras providências, ao acrescentar
um inciso ao art. 30 da citada lei, com o intuito de penalizar o notário
ou registrador que não afixar, nas dependências do cartório, em local
visível, cartazes informando a respeito dos atos sujeitos a gratuidade
previstos em lei.

Primeiramente, esclarecemos que a Lei Federal n° 9. 534, de
10/12/97, estabelece que não serão cobrados emolumentos pelo
registro civil de nascimento e pelo assento de óbito nem pela primeira
certidão respectiva, concedendo aos reconhecidamente pobres a
isenção do pagamento de emolumentos pelas demais certidões
extraídas pelo cartório de registro civil. A lei que se pretende
modificar, por sua vez, estabelece, em seu art. 21, que os
declaradamente pobres estão isentos do pagamento de emolumentos
pela habilitação do casamento e respectivas certidões e pelo registro
de emancipação, ausência, interdição e adoção.

Ao analisar o projeto em tela, entendemos que a norma em questão
representa uma medida de proteção ao usuário dos serviços notariais
e de registro, pois garante a transparência na cobrança dos
emolumentos ao divulgar a existência de um direito. Com a exposição
clara, nas dependências do cartório, dos citados benefícios, fica fácil
para o usuário calcular ou conferir os valores dos serviços de que
necessita.

Finalmente, mostra-se oportuno o Substitutivo n° 1 da Comissão de
Constituição e Justiça, uma vez que aprimora o projeto ao criar
obrigação correspondente à hipótese de cominação de multa prevista
na proposição em estudo, qual seja a afixação pelos oficiais de
registro civil das pessoas naturais, nas dependências dos cartórios, de
cartazes informando os atos de sua competência sujeitos à
gratuidade.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto

de Lei nº 1.949/2007 na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2008.
Ademir Lucas, Presidente - Inácio Franco, relator - Domingos Sávio -
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Ivair Nogueira - Chico Uejo.

PROJETO DE LEI Nº 1.949/2007
(Redação do Vencido)

Altera a Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe
sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e
de registro, o recolhimento da Taxa de Fiscalização Judiciária e a
compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei
federal e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O art. 21 da Lei nº 15.424, de 30 de dezembro de 2004, fica

acrescido do seguinte art. 21-A:
“Art. 21-A – O Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais afixará,

nas dependências do serviço, em local visível, de fácil leitura e acesso
ao público, cartazes informando os atos de sua competência que
estão sujeitos à gratuidade.”.

Art. 2º – O art. 30 da Lei nº 15.424, de 2004, fica acrescido do
seguinte inciso IV:

“Art. 30– (...)
IV– não afixar os cartazes de que trata o art. 21-A desta lei.”.
Art. 2º – Esta lei entre em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.164/2008
Comissão de Administração Pública

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.164/2008

altera a Lei nº 13.663, de 18/7/2000, que dispõe sobre a Companhia
de Saneamento de Minas Gerais – Copasa-MG.

Aprovado no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o
projeto a esta Comissão para receber parecer no 2º turno, nos termos
regimentais.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.
Fundamentação

A proposição em epígrafe visa a efetuar alterações pontuais na
legislação que disciplina a Companhia de Saneamento de Minas
Gerais – Copasa-MG –, tendo em vista a existência de um novo
marco regulatório para o saneamento básico no País, constituído pela
Lei Federal nº 11.445, de 5/1/2008.



1217
A proposição em tela não promove significativa alteração na lei que

organiza a Copasa-MG, merecendo destaque, entre as inovações a
serem acrescidas na legislação, a possibilidade de a Companhia
adquirir ações, tornando-se acionista minoritária, de outras empresas
que tenham o mesmo objeto social.

Ressalte-se que, na Lei nº 6.084, de 1973, já consta autorização
para que a Copasa-MG adquira a maioria das ações de outras
empresas de saneamento básico. De acordo com a máxima segundo
a qual “quem pode o mais pode o menos”, se a Companhia já está
autorizada a adquirir a maioria das ações de outras empresas, não há
motivo a impedir que adquira ações de modo a tornar-se minoritária.

Reiterando os fundamentos constantes na peça exarada por esta
Comissão no 1º turno, posicionamo-nos, mais uma vez, a favor da
aprovação do projeto de lei em apreço na forma do vencido no 1º
turno.

Apresentamos a Emenda nº 1 apenas para substituir a expressão
“Comag” por “Copasa-MG” na Lei nº 6.084, de 1973.

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

nº 2.164/2008 na forma do vencido no 1º turno, com a Emenda nº 1,
que apresentamos a seguir.

EMENDA Nº 1
Acrescente-se onde convier:
"Art. ... - A ementa da Lei nº 6.084, de 1973, passa a ser: “Dispõe

sobre a Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa-MG.”.
Parágrafo único - Fica substituído o termo “Comag” por “Copasa-

MG” no art. 4º, “caput” e § 3º, no art. 5º, no art. 7º, § 1º, e nos arts. 8º
a 10 e 12 da Lei nº 6.084, de 1973.".

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2008.
Ademir Lucas, Presidente - Chico Uejo, relator - Ivair Nogueira -

Domingos Sávio - Inácio Franco.
PROJETO DE LEI Nº 2.164/2007

(Redação do Vencido)
Altera a Lei nº 6.084, de 15 de maio de 1973, que dispõe sobre a

Companhia Mineira de Águas e Esgotos – Comag.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Os arts. 1° e 3° da Lei nº 6.084, de 15 d e maio de 1973,
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passam 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 – 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-estrutura 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-
estrutura 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-estrutura 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.

(...)
Art. 3° – Para o cumprimento de suas finalidades in stitucionais,

poderá a Copasa-MG:
I – contrair empréstimo ou financiamento com instituição financeira

ou agência de fomento, nacional ou internacional, obrigando-se a
contrapartida, se for o caso;

II – propor desapropriações;
III – promover encampação de serviços;
IV – receber doações e subvenções;
V – atuar no Brasil e no exterior;
VI – firmar convênio e formar consórcio ou qualquer outra forma de

parceria com pessoas de direito público ou privado;
VII – celebrar contratos, inclusive de programa, de concessão e de

permissão de serviço público;
VIII – subcontratar parte de suas atividades, observado o disposto

no art. 72 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e no § 1º do art. 25
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da Lei nº 8.987, 13 de fevereiro de 1995.

§ 1º – Para a realização de suas finalidades institucionais, a Copasa-
MG poderá contratar empresa prestadora de serviço ou executora de
obras que não tenha como objeto social a prestação de serviços de
saneamento básico.

§ 2º – Para o cumprimento de atividades de seu objeto social, fica a
Copasa-MG autorizada a participar, majoritária ou minoritariamente,
de sociedades que tenham objetivos sociais relacionados à prestação
de serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.394/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
altera as Leis nºs 14.699, de 6/8/2003, que dispõe sobre formas de
extinção e garantias do crédito tributário, 6.763, de 26/12/75, 13.470,
de 17/1/2000, 14.062, de 20/11/2001, e dá outras providências.

Aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1, retorna a proposição a
esta Comissão para receber parecer de 2º turno, cabendo-nos ainda
elaborar a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição tem como objetivo alterar o § 4º do art. 24 da Lei nº

14.699, de 2003, a fim de possibilitar a inscrição, no Cadastro
Informativo de Inadimplência em relação à Administração Pública do
Estado de Minas Gerais - Cadin-MG -, de débitos que não seriam
objeto de execução dado o seu baixo valor e que, por esse motivo,
dificilmente seriam recuperados. O Cadin-MG contém relação das
pessoas físicas e jurídicas responsáveis por obrigações pecuniárias
vencidas e não pagas, inscritas em dívida ativa, com a situação
cadastral na condição de bloqueada, suspensa ou cancelada, ou,
ainda, impedidas de contratar com a administração pública estadual,
em decorrência da aplicação de sanção prevista na legislação de
licitações e contratos.

Durante a discussão do projeto no 1º turno, foi apresentada, em
Plenário, a Emenda nº 1, que estabelece o prazo de 120 dias
contados da comunicação ao devedor da existência do débito, para
que este possa ser regularizado antes de sua inscrição no Cadastro. A
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medida amplia o prazo atual, que é de 60 dias, estabelecido pelo art.
5º do Decreto nº 44.694, de 28/12/2007, que instituiu o Cadin-MG.

Do ponto de vista das finanças públicas, conforme o entendimento
desta Comissão já expresso no 1º turno, o projeto em exame é
positivo, uma vez que contribui para o pagamento de débitos que não
seriam objeto de execução, dado o seu baixo valor e, portanto, de
difícil recuperação. A modificação sofrida no 1º turno aprimora a
legislação do Cadin-MG, já que facilita a regularização dos débitos
junto ao Fisco, ao ampliar o prazo para inscrição no Cadastro.

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

2.394/2008, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio -

Juarez Távora - Antônio Júlio - Weliton Prado.
PROJETO DE LEI Nº 2.394/2008

(Redação do Vencido)
Altera as Leis nºs 14.699, de 6 de agosto de 2003, que dispõe sobre

formas de extinção e garantias do crédito tributário, 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, 13.470, de 17 de janeiro de 2000, 14.062, de 20
de novembro de 2001, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O § 4º do art. 24 da Lei nº 14.699, de 6 de agosto de 2003,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 24 – (...)
§ 4º – Na hipótese do disposto no inciso I do “caput”, somente será

ou permanecerá inscrito o devedor:
I – cujo débito não esteja sendo contestado judicialmente; e
II – em se tratando de débito de natureza tributária, que esteja em

situação que permitiria a emissão de certidão de débito tributário
positiva.”.

Art. 2º – 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
nesse cadastro, fornecendo-se todas as informações pertinentes ao
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débito.”.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.574/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
autoriza o Estado de Minas Gerais a aportar recursos orçamentários
no Fundo de Arrendamento Residencial.

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, nos termos dos arts. 102, VII, e 189, do Regimento Interno.

Em obediência ao estatuído no § 1º do art. 189 do mesmo Diploma,
será formulada, como parte deste parecer, a redação do vencido.

Fundamentação
A proposição em tela 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 três salários mínimos, limitado a 70% do valor de
aquisição de cada unidade habitacional, justamente para lhe
assegurar moradia. Nos termos do parágrafo único do art. 1º da
proposição, 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 Substitutivo aprovado no 1º turno, da Comissão de Constituição e
Justiça, teve a finalidade de aperfeiçoar o projeto sob os prismas
jurídico e de mérito. Primeiramente, ajusta o projeto, visando atender
às limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Outrossim, possibilita que o Fundo Estadual de Habitação – FEH –
libere recursos não reembolsáveis para complementar o
financiamento a servidores da administração direta estadual.

Conforme comentamos em nosso parecer de 1º turno, do ponto de
vista financeiro e orçamentário, não há óbices à aprovação do projeto.
O repasse dos recursos de que trata a proposta se enquadra no
conceito de subvenção social e está em consonância com o Programa
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Estruturador Lares Geraes (025), que integra a área de resultados
"Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva", constante do Plano
Plurianual de Ação Governamental 2008-2011 – PPAG. Para o ano de
2009, o PPAG estabelece uma meta física de 409 arrendamentos,
correspondendo a uma meta financeira de R$10.000.000,00. Para os
exercícios de 2010 e 2011 estão previstos 3.600 arrendamentos, com
uma estimativa de gasto de R$88.000.000,00.

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

2.574/2008, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Weliton Prado -

Antônio Júlio - Lafayette de Andrada - Juarez Távora.
PROJETO DE LEI Nº 2.574/2008

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a consignar recursos para o Programa

de Arrendamento Residencial e modifica a Lei n° 11. 830, de 6 de julho
de 1995, que cria o Fundo Estadual de Habitação.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a consi gnar recursos

orçamentários para o Programa de Arrendamento Residencial – PAR
–, instituído pela Lei Federal n° 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 três salários mínimos, limitado 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 para a emissão de relatórios de desempenho e controle
desses recursos.

Art. 2° – Fica acrescentado ao art. 4° da Lei n° 11 .830, de 6 de julho
de 1995, o seguinte § 5°:

“Art. 4° – (...)
§ 5° – Em programas habitacionais implementados pel o governo do

Estado para atender servidores da administração pública estadual, o
FEH será responsável pela liberação de recursos não reembolsáveis
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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
específico.”.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.772/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Governador do Estado, por meio da Mensagem n° 279 /2008,
enviou a esta Casa o projeto de lei em epígrafe, que tem por objetivo
alterar as Leis n°s 15.293, de 5/8/2004, 15.464, 15 .465, 15.466 e
15.467, de 13/1/2005, e 15.961, de 30/12/2005, e criar a carreira de
Médico da Área de Seguridade Social.

No 1° turno, a proposição foi aprovada na forma do Substitutivo n° 1,
com as Emendas n°s 1 e 2.

Cabe, agora, a esta Comissão analisar a proposição no 2° turno, no
âmbito de sua competência, e elaborar a redação do vencido, que é
parte deste parecer.

Fundamentação
O projeto de lei em apreço objetiva alterar as Leis n° 15.293, de

5/8/2004, que instituiu a carreira dos profissionais da Educação Básica
do Estado; n° 15.464, de 13/1/2005, que criou as ca rreiras 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; n°s

15.465, 15.466 e 15.467, de 13/1/2005, que instituíram,
respectivamente, as carreiras dos Grupos de Atividades de
Seguridade Social, de Ciência e Tecnologia e de Cultura, e n° 15.961,
de 30/12/2005, que criou as tabelas de vencimento básico de
determinadas carreiras do Poder Executivo, dispôs sobre a Vantagem
Temporária Incorporável – VTI – e sobre o posicionamento dos
servidores nas carreiras.

Conforme constatado no 1° turno, diante da evidente  necessidade
de se adequar a máquina pública às necessidades do Estado, o Chefe
do Executivo busca, por meio das alterações das mencionadas leis,
não só a modernidade como também o aumento da sua eficiência,
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haja vista que visam não só à ampliação da atuação de vários
segmentos de servidores públicos, como também criam carreiras e
aumentam o quantitativo de vários cargos.

Assim sendo, esta Comissão abarca o vencido no 1° t urno,
buscando endossar os argumentos expendidos pelo Chefe do
Executivo, pois entende que, para a administração pública ser
eficiente, é importante que os órgãos e as instituições públicas contem
com um quadro de servidores capacitados, aos quais incumbe o
exercício das funções administrativas e o desempenho das atividades
de apoio aos objetivos do Estado.

A repercussão financeira da criação de cargos de provimento efetivo
no Poder Executivo atingirá o valor anual de R$1.073.631,28.
Segundo o Relatório de Gestão Fiscal relativo ao 2° quadrimestre de
2008, o percentual da despesa com pessoal do Poder Executivo é de
44,27% da Receita Corrente Líquida – RCL, estando muito aquém dos
49% permitidos pela LRF e até abaixo, do limite prudencial de
46,55%.

Com o objetivo de aprimorar o texto da Lei nº 15.298, de 2004, que
cria a Ouvidoria-Geral do Estado e dá outras providências, esta
relatoria apresenta a Emenda nº 1, ao final desta peça opinativa,
flexibilizando a forma de recondução ao cargo do Ouvidor, nos
mesmos moldes aplicados na maioria dos cargos de recrutamento
amplo da administração pública estadual.

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

2.772/2008, no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno, com a
Emenda nº 1, a seguir.

EMENDA Nº 1
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... - O § 3º do art. 9º da Lei nº 15.298, de 6 de agosto de 2004,

passa a vigorar com a seguinte redação:
Art. 9º - (...)
§ 3º - Os Ouvidores de que trata este artigo têm mandato de dois

anos, admitida a recondução.”.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Juarez Távora

- Weliton Prado - Antônio Júlio - Sebastião Helvécio - Jayro Lessa.
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PROJETO DE LEI N° 2.772/2008

Redação do Vencido
Altera as Leis n°s 15.293, de 5 de agosto de 2004, 15.464, 15.465,

15.466, 15.467, de 13 de janeiro de 2005, e 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. 1° – O art. 35 da Lei n° 15.293, de 5 de agost o de 2004, fica

acrescido do seguinte § 9°, e seu “caput” e § 2° pa ssam 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”.
(...)
§ 9° – Ao servidor alcançado pelo art. 7° da Lei Co mplementar n°

100, de 6 de novembro de 2007, ocupante de cargo com número de
aulas inferiores a dezoito horas-aula semanais, poderá ser atribuída
extensão de carga horária no mesmo conteúdo do cargo, em cargo
vago ou em substituição.”.

Art. 2° – Fica acrescentado ao art. 6° da Lei n° 15 .464, de 13 de
janeiro de 2005, o seguinte § 1°, passando o seu pa rágrafo único a
vigorar como § 2°, com a redação que se segue:

“Art. 6° – (...)
§ 1° – 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.”.
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Art. 3° – Os itens II.1 e II.2 do Anexo II a que se  refere o art. 4° da

Lei n° 15.464, de 2005, passam a vigorar com as seg uintes 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. 4° – Fica acrescentado ao art. 1° da Lei n° 15 .465, de 13 de

janeiro de 2005, o seguinte inciso VII:
“Art. 1° – (...)
VII – Médico da Área de Seguridade Social.”
Art. 5° – O inciso I do art. 3° da Lei n° 15.465, d e 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3° – (...)
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. 6° – O art. 8° da Lei n° 15.465, de 2005, pass a 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
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Área de Seguridade Social e para os ocupantes de cargos de Analista
de Gestão de Seguridade Social que desempenharem a função de
Médico.

§ 1° – 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.

§ 2° – 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.

§ 3° – Na hipótese de dispensa do regime de trabalh o previsto no §
1°, o servidor passará a cumprir carga horária sema nal de trabalho de
vinte horas.

§ 4° – Na hipótese de dispensa da função mencionada  no § 2° ou de
desempenho de função diversa da de Técnico de Radiologia, o
servidor passará a cumprir carga horária semanal de trabalho de trinta
horas.”.

Art. 7° – O art. 10 da Lei n° 15.465, de 2005, pass a a vigorar com as
seguintes alterações:

“Art. 10 – (...)
III – para as carreiras de Analista de Seguridade Social e Médico da

Área de Seguridade Social:
(...)
§ 3° – 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. 8° – Ficam transformados seiscentos e cinqüent a e seis cargos
da carreira de Analista de Seguridade Social, instituída pela Lei n°
15.465, de 2005, lotados no Ipsemg, em seiscentos e cinqüenta e seis
cargos da carreira de Médico da Área de Seguridade Social.

Parágrafo único – Em função das transformações de cargos de que
trata o “caput”, a quantidade de cargos da carreira de Analista de
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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. 9° – Os sessenta cargos correspondentes às fun ções 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
n° 49, de 13 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 n° 15.465, d e 2005, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 39 – (...)
I – vinte horas para os cargos das carreiras de Analista de

Seguridade Social e Médico da Área de Seguridade Social, lotados no
Ipsemg e de Analista de Gestão de Seguridade Social, lotados no
IPSM, com exceção dos servidores ocupantes da carreira de Médico
da Área de Seguridade Social, quando submetidos ao regime de
plantão no Hospital Governador Israel Pinheiro, para os quais fica
mantida a carga horária semanal de doze horas;

(...)
Art. 11 – Fica acrescentado ao Anexo I da Lei n° 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 o que se acrescentou ao Anexo I da Lei nº

15.465, de 2005, foi publicada no “Diário do Legislativo” de
16.12.2008.

Art. 12 – O item II.1.3 do Anexo II da Lei n° 15.46 5, de 2005, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“II.1.3 – Analista de Seguridade Social
Gerir o Regime Próprio de Previdência e Assistência Social dos

Servidores Públicos do Estado de Minas Gerais, através dos
instrumentos de acompanhamento, controle e fiscalização da
arrecadação da contribuição previdenciária e da saúde, dos
investimentos para manutenção dos Planos de Benefício e Custeio do
Sistema Previdenciário, da formulação, da implementação, da
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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 n° 1 5.465, de 2005, o
seguinte item II.1.4:

“II.1.4 – Médico da Área de Seguridade Social
Participar de todos os atos pertinentes ao exercício da medicina nas

unidades do Ipsemg, prestando atendimento no campo da medicina
social, preventiva, curativa e de suas especialidades clínicas e
cirúrgicas; examinar, diagnosticar, programar, tratar, registrar e
encaminhar pacientes para defesa e proteção da saúde individual e
coletiva. Desempenhar outras tarefas que exijam a aplicação de
conhecimentos especializados de Medicina, no âmbito de atuação do
Ipsemg.”.

Art. 14 – A tabela constante no Anexo III da Lei n° 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 9° e 10 será posicionado, por meio de reso lução conjunta da
Secretária de Estado de Planejamento e Gestão e do Presidente do
Ipsemg, na estrutura da carreira de que trata o art. 12, de acordo com
a correlação constante no Anexo II.

Parágrafo único – O posicionamento de que trata o “caput” ocorrerá
no mesmo nível e grau de posicionamento atual, não acarretando
acréscimo ou redução na remuneração.

Art. 16 – Ficam criados vinte cargos da carreira de Gestor em
Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei n° 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 n° 15.466, de
2005, passa a ser de duzentos e setenta e cinco.

Art. 17 – Ficam criados dezoito cargos da carreira de Gestor de
Cultura e vinte e um cargos da carreira de Técnico de Cultura, de que
tratam a Lei n° 15.467, de 13 de janeiro de 2005, p ertencente ao
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Grupo de Atividades de Cultura do Poder Executivo.

Parágrafo único – Em virtude do disposto no “caput”, o quantitativo
de cargos de provimento efetivo das carreiras de Gestor de Cultura e
de Técnico de Cultura, constante nos itens I.1.1 e I.1.2 do Anexo I da
Lei n° 15.467, de 2005, passa a ser, respectivament e, de trezentos e
seis e trezentos e quarenta e dois.

Art. 18 – Fica acrescentado ao Anexo V da Lei n° 15 .961, de 30 de
dezembro de 2005, o item V.1.4, na forma constante do Anexo III.

Art. 19 – Fica acrescentado à Lei n° 15.465, de 13 de janeiro de
2005, o seguinte art. 3°-A:

“Art. 3°-A – Os cargos de provimento efetivo lotado s 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.”.

Art. 20 – Ficam revogados o art. 26 e o inciso III do art. 40 da Lei n°
17.600, de 1° de julho de 2008.

Art. 21 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I

(a que se refere o art. 15 da Lei n° , de de de 200 8)
“ANEXO III

(a que se refere o § 5° do art. 37 da Lei n° 15.465 , de 13 de janeiro de
2005)

Quantitativo dos Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à
Constituição n° 49, de 13 de Junho de 2001, e das F unções Públicas

Não Efetivadas do Quadro de Pessoal do Ipsemg
* - A tabela  a que se refere o art. 15 da Lei nº    , de de de 2008 foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 16.12.2008.
ANEXO II

(a que se refere o art. 16 da Lei n° , de de de 200 8)
* -  A tabela a que se refere o Anexo II, que contém a situação a

partir da publicação da Lei nº 15.465, de 2005 e a situação a partir da
publicação desta lei foi publicada no “Diário do Legislativo” de
16.12.2008.

ANEXO III
(a que se refere o art. 19 da Lei n° , de de de 200 8)
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“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 que contém as Tabelas de Vencimento Básico das

carreiras mencionadas no Anexo V foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 16.12.2008.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.788/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe “altera a
Lei nº 13.439, de 30/12/99, 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 proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2,
e retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º
turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do
Regimento Interno. Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido
art. 189, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.788/2008 autoriza o Poder Executivo a

negociar e a alienar os direitos, os créditos e os bens imóveis da
extinta MinasCaixa e os adquiridos pelo Estado no processo de
alienação das ações representativas do controle acionário do
Credireal e do Bemge, entre outras medidas.

Em atendimento ao interesse coletivo, que deve nortear as decisões
da administração pública, há, no Poder Executivo, uma grande
necessidade de se dar solução aos ativos da MinasCaixa, Credireal e
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Bemge. O período em que se formaram tais dívidas foi de inflação
galopante, com multas calculadas sobre montantes agressivos. Esse
perfil criou dívidas astronômicas, na maioria das vezes maior que o
valor real do imóvel. Com distorção financeira desse porte, as dívidas
nunca serão liquidadas. O Poder Executivo, por outro lado, gasta,
periodicamente, com controles administrativos e advocatícios de toda
monta, sem perspectivas de solução do problema.

A proposição em epígrafe tem o objeto de minimizar o impacto
dessas despesas sobre as contas públicas, reduzindo gastos
administrativos diretos e despesas advocatícias; criar procedimentos
administrativos para que os mutuários possam saldar essas dívidas;
criar um montante de entrada adequado, para incentivar o devedor a
efetuar a quitação de seu débito junto ao Estado; determinar fator de
correção adequado, especificamente o Índice Nacional de Preços ao
Consumidor – INPC –; preservar direitos e créditos de natureza
agrícola, os quais não fazem parte da sistemática de descontos
concedidos pelo Poder Executivo; ampliar o escopo de devedores que
deverão aderir ao projeto e determinar o teto de anistia de valores em
R$ 10.000,00.

O projeto não encontra óbice do ponto de vista financeiro-
orçamentário e não causa impacto negativo nas contas do Estado.
Pelo contrário, a proposição representa o esforço governamental para
ampliar sua arrecadação, eliminando controle administrativos e
advocatícios. Ressalte-se que, nas bases atuais, tais dívidas nunca se
traduzirão em receita estadual. Além disso, as medidas conforme
preconizadas na proposição em tela também são carregadas de
relevante significado social e econômico, razão pela qual o projeto
deve ser transformado em lei. Visando aperfeiçoar o projeto,
apresentamos, ao final deste parecer, duas emendas.

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

2.788/2008, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno, e com as
Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1
O inciso I do § 1º do art. 8º, a que se refere o art. 3º, passa a vigorar

com a seguinte redação:
“Art. 3º – (...)
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‘Art. 8º – (...)
§ 1º – (...)
I – 82, 5% (oitenta e dois e meio por cento) para pagamento em até

duas parcelas mensais;’.”.
EMENDA Nº 2

O § 2º do art. 8º, a que se refere o art. 3º, passa a vigorar com os
seguintes incisos I a IV, passando os incisos VI a IX a incisos V a VIII:

“Art. 3º – (...)
‘Art. 8º – (...)
§ 2º – (...)
I – 70% (setenta por cento) para pagamento à vista;
II – 65% (sessenta e cinco por cento) para pagamento em até seis

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

parcelas mensais;
IV – 55% (cinqüenta e cinco por cento) para pagamento em até

dezoito parcelas mensais;
V – 50% (cinqüenta por cento) para pagamento em até vinte e

quatro parcelas mensais;
VI – 45% (quarenta e cinco por cento) para pagamento em até trinta

parcelas mensais;
VII – 40% (quarenta por cento) para pagamento em até trinta e seis

parcelas mensais;
VIII – 35% (trinta e cinco por cento) para pagamento em até

quarenta e oito parcelas
mensais;”.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Weliton Prado - Juarez

Távora - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio - Antônio Júlio.
PROJETO DE LEI Nº 2.788/2008

(Redação do Vencido)
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
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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

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 ser de 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 1% (um 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 no Índice Nacional de Preços
ao Consumidor – INPC –, 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
securitizados, 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$40.000,00 (quarenta mil reais), nos
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percentuais a seguir determinados:

I – 85% (oitenta e cinco por cento) para pagamento em até três
parcelas mensais;

II – 80% (oitenta por cento) para pagamento em até seis parcelas
mensais;

III – 75% (sessenta e cinco por cento) para pagamento em até doze
parcelas mensais;

IV – 70% (setenta por cento) para pagamento em até vinte e quatro
parcelas mensais;

V – 40% (quarenta por cento) para pagamento em até trinta e seis
parcelas mensais;

VI – 30% (trinta por cento) para pagamento em até quarenta e oito
parcelas mensais.

§ 2º – Quando o saldo devedor for superior a R$40.000,00 (quarenta
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 – 75% (setenta e cinco por cento) para pagamento à vista;
II – 70% (setenta por cento) para pagamento em até seis parcelas

mensais;
III – 65% (sessenta e cinco cento) para pagamento em até doze

parcelas mensais;
IV – 60% (sessenta por cento) para pagamento em até dezoito

parcelas mensais;
V – 55% (cinqüenta e cinco por cento) para pagamento em até vinte

e quatro parcelas mensais;
VI – 50% (cinqüenta por cento) para pagamento em até trinta

parcelas mensais;
VII – 45% (quarenta e cinco por cento) para pagamento em até trinta

e seis parcelas mensais;
VIII – 40% (quarenta por cento) para pagamento em até quarenta e

duas parcelas mensais;
IX – 35% (trinta 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.
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§ 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.

§ 5º – 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).

§ 6º – A liqüidação do saldo devedor dos mutuários da carteira
imobiliária, pessoas físicas ou 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.

§ 7º – 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$10.000,00 (dez mil reais).

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
Capítulo II da Lei nº 13.439, de 1999, e que integrem o patrimônio de
órgãos e entidades públicas do Estado.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.833/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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.

No 1º turno, foi o projeto aprovado com as Emendas nºs 1 a 3, e
com a Subemenda nº 1 à Emenda nº 2.
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Agora, nos termos do art. 189, § 1º, do Regimento Interno, volta a

matéria a esta Comissão para ser analisada no 2º turno e para seja
elaborada a redação do vencido, que segue anexa e integra esta peça
opinativa.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, no âmbito de

competência desta Comissão, nos termos do art. 100, inciso II,
combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno, o projeto
não encontra óbice do ponto de vista financeiro ou orçamentário.

De fato, dessa análise extraímos que a estimativa das despesas
com a aprovação do projeto de lei é de cerca de R$500 mil anuais. A
despesa líquida com pessoal no Ministério Público do Estado, nos
termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, é de R$455 milhões,
inferior ao limite prudencial de R$533 milhões, ambos valores anuais.
Assim, vemos claramente que esse aumento de despesa não irá
alterar o quadro.

Nesta fase regimental, revisamos exaustivamente todas as etapas
do turno anterior, esgotamos a análise da matéria e não constatamos
nenhum vício.

É importante também frisar que o projeto foi amplamente debatido
no 1º turno e que, como nesse interregno não ocorreu nenhum fato
novo, não existe razão para alterar nosso entendimento sobre a
matéria.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto

de Lei nº 2.833/2008 na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente e relator - Juarez Távora - Weliton Prado -

Antônio Júlio - Lafayette de Andrada - Sebastião Helvécio.
PROJETO DE LEI N° 2.833/2008

(Redação do vencido)
Institui o Adicional de Desempenho – ADE – no âmbito do Ministério

Público do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica instituído, no âmbito do Ministério Público do Estado

de Minas Gerais, o Adicional de Desempenho – ADE –, previsto no
art. 31 da Constituição do Estado, com o objetivo de incentivar e
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valorizar o desempenho do servidor.

Art. 2º – O ADE será pago, mensalmente, nos termos desta lei e de
resolução do Procurador-Geral de Justiça:

I – ao servidor do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais cuja posse em cargo
efetivo dessa instituição tenha ocorrido após 15 de julho de 2003;

II – ao servidor do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ativo no serviço público
do Estado de Minas Gerais em 16 de julho de 2003, que optar, de
forma expressa e irretratável, por substituir pelo ADE as vantagens
por tempo de serviço que venha a ter direito a perceber.

§ 1° – Aos servidores que fizerem a opção prevista no inciso II do
“caput” deste artigo não serão concedidos novos adicionais por tempo
de serviço, ficando assegurada a percepção dos adicionais por tempo
de serviço concedidos até a data da opção.

§ 2º – 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 do “caput” deste artigo.

§ 3° – É vedada a concessão do ADE ao servidor ocup ante,
exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração.

Art. 3° – São requisitos para a obtenção do ADE:
I – conclusão do período de estágio probatório;
II – obtenção de resultado satisfatório em tantas Avaliações de

Desempenho Individual – ADIs – quantas estabelece o Anexo desta
lei.

Parágrafo único – Para fins do disposto no inciso II do “caput” deste
artigo, considera-se satisfatório o resultado igual ou superior a 70%
(setenta por cento) dos pontos distribuídos em cada uma das ADIs
consideradas.

Art. 4º – O valor do ADE corresponde a um percentual mensal, não
cumulativo, calculado sobre o vencimento básico do servidor, levando-
se em conta o número de ADIs satisfatórias, nos termos do Anexo
desta lei.

§ 1º – § 1º – Para cálculo do percentual do ADE referente ao período
correspondente ao estágio probatório, será considerado o número
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máximo de três resultados satisfatórios obtidos em ADIs, nesse
período.

§ 2° – O servidor continuará percebendo o ADE no pe rcentual
adquirido até atingir o número de resultados satisfatórios de ADIs
necessário para alcançar o nível subseqüente na escala definida no
Anexo desta lei.

§ 3° – Os servidores que fizerem a opção prevista n o inciso II do
“caput” do art. 2° desta lei somente poderão comput ar para fins de
obtenção do ADE as ADIs relativas aos anos subseqüentes àquele em
que for feita a opção, não se aplicando a eles a forma de cálculo
prevista no § 1° deste artigo.

§ 4° – Na hipótese prevista no § 3°, o somatório de  percentuais de
ADEs e de adicionais por tempo de serviço na forma de qüinqüênios
ou trintenário não poderá exceder a 90% (noventa por cento) do
vencimento básico do servidor.

Art. 5° – O pagamento do ADE será devido no ano cor respondente
ao da obtenção do número de ADIs satisfatórias previsto no Anexo
desta lei, no mês de exercício do servidor.

Art. 6º – Para fins de obtenção do ADE, é assegurado ao servidor
cuja posse em cargo efetivo tenha ocorrido após 15 de julho de 2003,
nos termos do inciso I do “caput” do art. 2º, e que preencha os
requisitos constantes no art. 3º, o direito de computar as ADIs com
resultado satisfatório obtidas até a data de publicação desta lei.

§ 1° – Fica assegurado ao servidor a que se refere o “caput” deste
artigo o pagamento retroativo do ADE a partir da data em que forem
preenchidos os requisitos constantes no art. 3° des ta lei.

§ 2° – O disposto neste artigo não se aplica aos se rvidores que
tenham feito a opção prevista no inciso II do “caput” do art. 2° desta
lei.

Art. 7° – O ADE percebido pelo servidor será incorp orado à sua
remuneração para fins de cálculo de seus proventos de aposentadoria
ou de pensão, nos termos da legislação previdenciária aplicável.

Art. 8° – As despesas decorrentes da aplicação dest a lei correrão à
conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público,
observado o disposto na Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 9° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação,
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ressalvado o disposto no art. 6°.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.877/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
dispõe sobre o pagamento de abono aos inativos na folha de
pagamento de dezembro de 2008 e dá outras providências.

A proposição foi aprovada no 1° turno com a Emenda n° 1 e retorna
a esta Comisão a fim de receber parecer para o 2° t urno, cabendo-nos
ainda elaborar a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição em análise pretende conceder, em uma parcela única

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.

Durante a discussão do projeto no 1° turno, objetiv ando corrigir uma
impropriedade técnica verificada no texto do projeto, a Comissão de
Constituição e Justiça apresentou a Emenda n° 1.

Como nos manifestamos anteriormente, consoante o Ofício n°
899/2008, encaminhado a esta Casa pela Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, o impacto na folha de pagamento do Poder
Executivo será de R$101.799.038,28; em relação à Receita Corrente
Líquida – RCL –, será de 0,36%, estando aquém dos 49% permitidos
pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

2.877/2008, no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Lafayette de

Andrada - Antônio Júlio - Juarez Távora - Weliton Prado.
PROJETO DE LEI N° 2.877/2008

(Redação do Vencido)
Dispõe sobre o pagamento de abono aos inativos na folha de
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pagamento de dezembro de 2008 e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a conce der 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 a partir de R$1.000,01 (mil reais e um centavo).

Art. 2° – O abono de que trata esta lei não se inco rpora aos
proventos do inativo nem constitui base de cálculo para pagamento de
qualquer vantagem ou desconto.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.922/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
reajusta os valores da tabela de vencimento básico da carreira de
Advogado Autárquico.

A proposição foi aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1,
da Comissão de Constituição e Justiça, cabendo agora a esta
Comissão deliberar sobre a matéria no 2° turno, nos  termos do art.
189, § 1°, do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que integra este parecer.
Fundamentação

A proposta legislativa em análise propõe o reajuste das tabelas de
vencimento básico da carreira de Advogado Autárquico, de que trata a
Lei Complementar n° 81, de 10/8/2004. O reajuste pr oposto
representa um aumento de 15% no vencimento básico dos Advogados
Autárquicos e será escalonado em três etapas, de forma que o
primeiro aumento salarial passará a vigorar em 1°/1 /2009; o segundo,
em 1°/7/2009, e o terceiro, em 1°/1/2010.

Conforme já foi salientado no 1° turno, a medida in sere-se no
conjunto de medidas adotadas pelo Poder Executivo para promover a
valorização profissional de seus servidores, buscando a eficiência na
prestação dos serviços públicos. Especialmente com relação à
valorização dos servidores da carreira da Advocacia Pública do
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Estado, almeja-se recompor o seu vencimento, adequá-lo à
complexidade de suas atribuições e conferir tratamento isonômico às
carreiras do Grupo de Atividades Jurídicas, uma vez que o percentual
de reajuste, bem como a sua vigência, são semelhantes ao previsto
no Projeto de Lei n° 2.752/2008, que trata do reaju ste dos valores da
tabela de vencimento básico dos cargos de Procurador do Estado.

Ademais, foi apresentado, durante a tramitação da matéria, o
impacto financeiro e orçamentário, com o intuito de comprovar que a
medida está em conformidade com as Leis Orçamentárias e, em
especial, com a Lei Complementar Federal n° 101, de  4/5/2000 – Lei
de Responsabilidade Fiscal.

Por fim, como foi salientado no 1° turno, mostrou-s e oportuna a
apresentação do substitutivo pela Comissão de Constituição e Justiça,
tornando mais clara a redação da proposta e evitando, especialmente,
a sobreposição da vigência das tabelas referidas nos seus Anexos e a
dedução do valor percebido pelo servidor relativo à Vantagem
Temporária Incorporável – VTI –, referida na Lei n° 15.787, de 27 de
outubro de 2005.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2° tur no, do Projeto

de Lei n° 2.922/2008 na forma do vencido no 1° turn o.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Lafayette de

Andrada - Antônio Júlio - Weliton Prado - Jayro Lessa - Juarez Távora.
PROJETO DE LEI N° 2.922/2008

(Redação do Vencido)
Reajusta os valores das tabelas de vencimento básico da carreira de

Advogado Autárquico.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – As tabelas de vencimento básico da carrei ra de Advogado

Autárquico, de que trata a Lei Complementar n° 81, de 10 de agosto
de 2004, passam a ser as constantes nos Anexos I a III desta lei,
observados os respectivos prazos de vigência.

Parágrafo único – O reajuste decorrente da alteração nas tabelas de
vencimento a que se refere o “caput” não será deduzido do valor
percebido pelo servidor relativo à Vantagem Temporária Incorporável
– VTI –, a que se refere a Lei n° 15.787, de 27 de outubro de 2005.
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Art. 2° – Fica revogada a tabela constante no item II.2 do Anexo II da

Lei Complementar n° 92, de 23 de junho de 2006.
Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

ANEXO I
(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 200 8)

Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Advogado Autárquico
(de 1° de janeiro a 30 de junho de 2009)

Carga horária: 30 horas semanais
* - A tabela contendo os vencimentos mencionados no anexo acima

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16.12.2008.
Carga horária: 40 horas semanais

ANEXO II
(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 200 8)

Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Advogado Autárquico
(de 1° de julho a 31 de dezembro de 2009)

Carga horária: 30 horas semanais
* - A tabela contendo os vencimentos mencionados no Anexo II

(carga horária 30 horas semanais) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 16.12.2008.

Carga horária: 40 horas semanais
* - A tabela contendo os vencimentos mencionados no Anexo II

(carga horária 40 horas semanais) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 16.12.2008.

ANEXO III
(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 200 8)

Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Advogado Autárquico
(a partir de 1° de janeiro de 2010)

Carga horária: 30 horas semanais
* - A tabela contendo os vencimentos mencionados no Anexo III

(carga horária 30 horas semanais) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 16.12.2008.

Carga horária: 40 horas semanais
* - A tabela contendo os vencimentos mencionados no Anexo III

(carga horária 40 horas semanais) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 16.12.2008.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.923/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras do
Grupo de Atividades de Educação Superior, institui a Gratificação de
Desempenho da Carreira de Professor de Educação Superior –
GDPES –, institui carga horária diferenciada para os servidores que
especifica e institui adicional de doutorado e mestrado para os
servidores que especifica, nos termos das Leis n°s 15.785, de
27/10/2005; 15.463, de 13/1/2005; e 11.517, de 13/7/94, e
promovendo alterações nestas.

Aprovada no 1° turno, com a Emenda n° 1, retorna a proposição a
esta Comissão para receber parecer no 2° turno, cab endo-nos ainda
elaborar a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição em análise tem como escopo promover reajustes nas

tabelas de vencimento básico das carreiras de Professor de Educação
Superior, Analista Universitário, Analista Universitário da Saúde,
Técnico Universitário, Técnico Universitário da Saúde e Auxiliar
Administrativo Universitário, todas pertencentes ao Grupo de
Atividades de Educação Superior do Poder Executivo.

No 1° turno, foi apresentada a Emenda n° 1, que est abelece que, do
reajuste de que trata a proposição, não será deduzido o valor
percebido pelo funcionário relativo à Vantagem Temporária
Incorporável – VTI –, a que se refere a Lei n° 15.7 87, de 27/10/2005.

Conforme nos manisfestamos anteriormente, segundo o Ofício nº
942/2008, da Secretaria de Planejamento e Gestão, o impacto
financeiro mensal decorrente da proposta que cria a GDPES para a
carreira de Professor de Educação Superior e reajusta as tabelas de
vencimento básico da carreira do quadro de magistério da Uemg e da
Unimontes será de R$2.340.034,97, gerando um impacto anual de
R$31.176.508,19.

O impacto financeiro relativo ao reajuste para o quadro
administrativo da Uemg e da Unimontes, previsto na mesma
proposição, será de R$153.119,42, ficando seu impacto anual em
R$2.034.279,16. A soma dos dois quadros perfaz um impacto de
R$33.210.787,35, significando um aumento de 0,12% na despesa do
Estado com pessoal. Todavia, o percentual da Despesa Total com
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Pessoal em relação à Receita Corrente Líquida perfaz 44,9%, ficando
aquém dos 49% permitidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

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

2.923/2008 no 2° turno, na forma do vencido no 1° t urno.
Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Antônio Júlio -

Weliton Prado - Sebastião Helvécio - Juarez Távora.
PROJETO DE LEI N° 2.923/2008

(Redação do Vencido)
Reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras

do Grupo de Atividades de Educação Superior, institui a Gratificação
de Desempenho da Carreira de Professor de Educação Superior -
GDPES -, institui carga horária diferenciada para os servidores que
especifica e institui adicional de doutorado e mestrado para os
servidores que especifica, nos termos e em alteração das Leis n°
15.785, de 27 de outubro de 2005; 15.463, de 13 de janeiro de 2005, e
11.517, de 13 de julho de 1994.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – As tabelas de vencimento básico da carrei ra de Professor

de Educação Superior constantes do item I.1 do Anexo I da Lei n°
15.785, de 27 de outubro de 2005, passam a vigorar, a partir de 1° de
outubro de 2008, na forma do Anexo I desta lei.

Art. 2° – As tabelas de vencimento básico das carre iras de Analista
Universitário, Analista Universitário da Saúde, Técnico Universitário,
Técnico Universitário da Saúde e Auxiliar Administrativo Universitário,
constantes dos itens I.2, I.3, I.4 e I.5 do Anexo I da Lei n° 15.785, de
2005, passam a vigorar, a partir de 1° de julho de 2008, na forma do
Anexo II desta lei.

Art. 3° – O reajuste decorrente da alteração das ta belas de
vencimento a que se referem os arts. 1° e 2° não se rá deduzido do
valor percebido pelo servidor relativo à Vantagem Temporária
Incorporável – VTI –, a que se refere a Lei n° 15.7 87, de 27 de outubro
de 2005.

Art. 4° – Fica instituída a Gratificação de Desempe nho da Carreira
de Professor de Educação Superior - GDPES -, devida, nas condições
estabelecidas neste artigo e na forma que dispuser o regulamento,
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aos servidores da carreira de Professor de Educação Superior, a que
se refere o inciso I do art. 1° da Lei n° 15.463, d e 13 de janeiro de
2005, em efetivo exercício na Universidade do Estado de Minas
Gerais – Uemg – ou na Universidade Estadual de Montes Claros –
Unimontes.

§ 1° – A GDPES será atribuída mensalmente, a partir  de 1° de
outubro de 2008, mediante pontuação aferida com base em avaliação
de desempenho individual e institucional.

§ 2° – A pontuação a que se refere o § 1° observará  os seguintes
limites máximos por servidor:

I – 4,64 (quatro vírgula sessenta e quatro) pontos para o servidor
posicionado no nível I da carreira;

II – 6,97 (seis vírgula noventa e sete) pontos para o servidor
posicionado no nível II da carreira;

III – 8,52 (oito vírgula cinqüenta e dois) pontos para o servidor
posicionado no nível III da carreira;

IV – 10,07 (dez vírgula zero sete) pontos para o servidor posicionado
no nível IV da carreira;

V – 12,40 (doze vírgula quarenta) pontos para o servidor
posicionado no nível V da carreira;

VI – 15,48 (quinze vírgula quarenta e oito) pontos para o servidor
posicionado no nível VI da carreira;

VII – 18,60 (dezoito vírgula sessenta) pontos para o servidor
posicionado no nível VII da carreira.

§ 3° – O ponto unitário da GDPES corresponde a 0,03  (três
centésimos) do valor do vencimento básico do grau J do nível VII da
tabela da carreira de Professor de Educação Superior, de acordo com
a carga horária praticada pelo servidor.

Art. 5° – O art. 9° da Lei n° 15.463, de 13 de jane iro de 2005, fica
acrescido dos §§ 5° e 6°, com a seguinte redação:

“Art. 9° – (...)
§ 5° – Os servidores que ingressarem na carreira de  Técnico

Universitário da Saúde e forem designados para a função de Técnico
de Radiologia terão carga horária semanal de trabalho de vinte e
quatro horas.

§ 6° – Na hipótese de desempenho de função diversa da de Técnico
de Radiologia, o servidor de que trata o § 5° passa rá a cumprir carga
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horária semanal de trabalho de trinta horas.”.

Art. 6° – O § 1° do art. 25 da Lei n° 11.517, de 13  de julho de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 25 – (...)
§ 1° – Os portadores de títulos de Mestre ou de Dou tor, com

dedicação exclusiva, receberão um adicional com valor
correspondente a quarenta por cento do vencimento básico.”.

(...)
Art. 7° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

ANEXO I
(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 200 8)

“ANEXO I
(a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.785, de 27 de outubro de 2005)
I.1 – Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Professor de

Educação Superior
 I.1.1 – Carga Horária: 20 Horas
* - A tabela que contém os vencimentos mencionados no Anexo I

(carga horária 20 horas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
16.12.2008.

I.1.2 – Carga Horária: 40 Horas
* - A tabela que contém os vencimentos mencionados no Anexo I

(carga horária 40 horas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
16.12.2008.

ANEXO II
(a que se refere o art. 2° da Lei n° , de de de 200 8)

“ANEXO I
(a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.785, de 27 de outubro de 2005)
I.2 – Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Analista

Universitário
I.2.1 – Carga Horária: 30 Horas
* - A tabela que contém os vencimentos mencionados no Anexo II

(Analista Universitário - carga horária 30 horas) foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 16.12.2008.

I.2.2 – Carga Horária: 40 Horas
* - A tabela que contém os vencimentos mencionados no Anexo II

(Analista Universitário - carga horária 40 horas) foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 16.12.2008.
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I.3 – Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Analista

Universitário da Saúde
I.3.1 – Carga Horária: 12 Horas
* - A tabela que contém os vencimentos mencionados no Anexo II

(Analista Universitário da Saúde - carga horária 12 horas) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 16.12.2008.

I.3.2 – Carga Horária: 20 Horas
* - A tabela que contém os vencimentos mencionados no Anexo II

(Analista Universitário da Saúde - carga horária 20 horas) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 16.12.2008.

I.3.3 – Carga Horária: 24 Horas
* - A tabela que contém os vencimentos mencionados no Anexo II

(Analista Universitário da Saúde - carga horária 24 horas) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 16.12.2008.

I.3.4 – Carga Horária: 30 Horas
* - A tabela que contém os vencimentos mencionados no Anexo II

(Analista Universitário da Saúde - carga horária 30 horas) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 16.12.2008.

I.4 – Tabelas de Vencimento Básico das Carreiras de Técnico
Universitário e Técnico Universitário da Saúde

I.4.1 – Carga Horária: 30 Horas
* - A tabela que contém os vencimentos mencionados no Anexo II

(Técnico Universitário e Técnico Universitário da Saúde - carga
horária 30 horas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
16.12.2008.

I.4.2 – Carga Horária: 40 Horas
* - A tabela que contém os vencimentos mencionados no Anexo II

(Técnico Universitário e Técnico Universitário da Saúde - carga
horária 40 horas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
16.12.2008.

I.5 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar
Administrativo Universitário

I.5.1 – Carga Horária: 30 Horas
* - A tabela que contém os vencimentos mencionados no Anexo II

(Auxiliar Administrativo Universitário - carga horária 30 horas) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 16.12.2008.

I.5.2 – Carga Horária: 40 Horas
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* - A tabela que contém os vencimentos mencionados no Anexo II

(Auxiliar Administrativo Universitário - carga horária 40 horas) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 16.12.2008.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.924/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado e encaminhado a esta Casa
por meio da Mensagem n° 305/2008, o projeto de lei em epígrafe
“reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras
do Poder Executivo que menciona”.

Aprovada no 1° turno com a Emenda n° 1, retorna a p roposição a
esta Comissão para receber parecer de 2° turno, cab endo-nos ainda
elaborar a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição em análise, nos termos do seu § 1°, re ajusta em 5% os

valores das tabelas de vencimento básico de determinadas carreiras
dos Grupos de Atividades de Planejamento, Tesouraria, Auditoria e
Político-Institucionais, Agricultura e Pecuária, Ciência e Tecnologia,
Cultura, Desenvolvimento Econômico e Social, Defesa Social e
Transportes e Obras Públicas e da carreira de Auditor Interno do
Poder Executivo. Trata-se das seguintes carreiras:

I – de Auxiliar Executivo, de Assistente e de Analista da Defesa
Social; de Auxiliar e de Assistente Administrativo e de Gestor da
Defensoria Pública, de Auxiliar, de Técnico Assistente e de Analista da
Polícia Civil, de que tratam os itens I.1, I.2 e I.3 do Anexo I da Lei n°
15.961, de 30/12/2005;

II – de Auxiliar, de Técnico e de Analista de Desenvolvimento Rural,
de que trata o item II.2 do Anexo II da Lei n° 15.9 61, de 2005;

III – de Auditor Interno, de que trata o item III.2 do Anexo III da Lei n°
15.961, de 2005;

IV – de Auxiliar, de Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia,
de Gestor em Ciência e Tecnologia e de Pesquisador em Ciência e
Tecnologia, de que tratam os itens VI.1 e VI.2 do Anexo VI da Lei n°
15.961, de 2005;

V – de Auxiliar e de Técnico e de Gestor de Cultura, de Professor de
Arte e Restauro, de Auxiliar, de Técnico e de Analista de Gestão
Artística, de Músico Instrumentista, Músico Cantor, Bailarino e
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Professor de Arte, de que tratam os itens VII.1 e VII.2 do Anexo VII da
Lei n° 15.961, de 2005;

VI – de Auxiliar de Serviços Operacionais, de Assistente e de
Analista de Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento, de
Auxiliar, de Técnico e de Analista de Gestão e Registro Empresarial,
de Auxiliar, de Técnico e de Analista de Gestão Lotérica, de Auxiliar e
de Assistente Administrativo de Telecomunicações, de Gestor de
Telecomunicações, de Auxiliar, de Técnico e de Analista de
Desenvolvimento Econômico e Social, de Auxiliar, de Assistente e de
Analista de Administração de Estádios, de que tratam os itens VIII.1,
VIII.4, VIII.5, VIII.6, VIII.7 e VIII.8 do Anexo VIII da Lei n° 15.961, de
2005;

VII – de Auxiliar, de Agente, de Fiscal Assistente, de Fiscal e de
Gestor de Transportes e Obras Públicas, de que trata o item IX.1 do
Anexo IX da Lei n° 15.961, de 2005;

VIII – de Oficial de Serviços Operacionais, de Auxiliar de Serviços
Governamentais, de Agente e de Gestor Governamental, de Auxiliar
da Indústria Gráfica, de Auxiliar de Administração Geral, de Técnico
da Indústria Gráfica, de Técnico de Administração Geral, de Analista
de Gestão, Técnico de Aeronave do Gabinete Militar e Comandante
de Aeronave do Gabinete Militar do Governador, de que tratam os
itens X.1, X.2, X.3, X.4 do Anexo X da Lei n° 15.96 1, de 2005.

O referido reajuste de 5% será concedido a partir de 1°/1/2009. O
projeto concede ainda reajuste de 7,33% nas tabelas de vencimento
básico da carreira de Professor de Ensino Médio e Tecnológico,
constantes no item VIII.2 do Anexo VIII da Lei n° 1 5.961,de 2005 , a
partir de 1°/11/2008.

A Comissão de Constituição e Justiça, após análise acurada do
projeto, ressaltou que, quanto aos aspectos jurídico-formais, o projeto
atende aos pressupostos constitucionais. Todavia, objetivando
atender a anseio dos servidores, apresentou a Emenda n° 1,
estabelecendo que, do reajuste de que trata a proposição, não será
deduzido o valor percebido pelo funcionário relativo à Vantagem
Temporária Incorporável – VTI –, a que se refere a Lei n° 15.787, de
27/10/2005.

A Comissão de Administração Pública, por seu turno, ratificou o
parecer da Comissão que a antecedeu e salientou que as inovações
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constantes na proposição são uma maneira de reconhecer a
capacidade profissional dos servidores e dos corpos docentes das
entidades referidas.

No que respeita a esta Comissão, informamos que, juntamente com
o projeto de lei, foi apresentado relatório contendo dados sobre o
impacto orçamentário-financeiro decorrente do reajuste proposto,
como também a declaração da Secretaria de Planejamento e Gestão
de que há disponibilidade financeira e orçamentária para fazer juz à
implementação dos reajustes. Com efeito, o impacto financeiro anual
relativo ao reajuste para os quadros, tanto administrativo como dos
professores da Utramig, soma R$16.382.058,28, significando um
aumento de 0,06% de despesa do Estado com pessoal. Todavia, o
percentual da Despesa Total com Pessoal em relação à Receita
Corrente Líquida, perfaz 44,33%, ficando aquém dos 49% permitidos
pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

O Chefe do Executivo encaminhou a esta Casa mensagem
oferecendo emenda ao projeto, onde ajusta valores relativos à
gratificação especial devida ao ocupante de cargos de Comandante
de Avião a Jato, Comandante de Avião, Piloto de Helicóptero e
Primeiro Oficial de Aeronave, inserindo-se no conjunto de medidas
adotadas para a valorização dos servidores do Poder Executivo
Estadual.

Por meio do Ofício Of.Gab.Sec 984/08, de 15/12/2008, a Secretaria
de Planejamento e Gestão – Seplag – informou que o impacto
financeiro da Emenda nº 1 é de R$46.410,00 mensais, representando
o valor anual de R$618.600,00. Somando-se o impacto do projeto com
o da referida emenda, não será extrapolado o limite de despesa com
pessoal em relação à Receita Corrente Líquida.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.924/2008, no 2° turno, na forma do vencido no 1° turno, com a
seguinte Emenda nº 1.

EMENDA N º 1
Acrescente-se onde convier:
Art. ... - O Anexo XLII da Lei Delegada nº 39, de 3 de abril de 1998,

passa a vigorar na forma do Anexo desta lei.
ANEXO
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(a que se refere o art. da Lei nº, de ....)

ANEXO XLII
(a que se referem os arts. 10 e 13 da Lei Delegada nº 39, de 3 de abril

de 1998)
* - A tabela que contém o código e o valor da gratificação

mencionados no anexo acima foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 16.12.2008.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Juarez Távora -

Weliton Prado - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada - Jayro Lessa.
PROJETO DE LEI N° 2.924/2008

(Redação do Vencido)
Reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras

do Poder Executivo que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Ficam reajustados em 5% (cinco por cento) , a partir de 1°

de janeiro de 2009, os valores das tabelas de vencimento básico das
seguintes carreiras do Poder Executivo:

I – carreiras de Auxiliar Executivo da Defesa Social, Assistente
Executivo da Defesa Social, Analista Executivo da Defesa Social,
Auxiliar Administrativo da Defensoria Pública, Assistente
Administrativo da Defensoria Pública, Gestor da Defensoria Pública,
Auxiliar da Polícia Civil, Técnico Assistente da Polícia Civil e Analista
da Polícia Civil, de que tratam os itens I.1, I.2 e I.3 do Anexo I da Lei
n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005;

II – carreiras de Auxiliar de Desenvolvimento Rural, Técnico de
Desenvolvimento Rural e Analista de Desenvolvimento Rural, de que
trata o item II.2 do Anexo II da Lei n° 15.961, de 2005;

III – carreira de Auditor Interno, de que trata o item III.2 do Anexo III
da Lei n° 15.961, de 2005;

IV – carreiras de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia,
Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia, Gestor em Ciência e
Tecnologia e Pesquisador em Ciência e Tecnologia, de que tratam os
itens VI.1 e VI.2 do Anexo VI da Lei n° 15.961, de 2005;

V – carreiras de Auxiliar de Cultura, Técnico de Cultura, Professor
de Arte e Restauro, Gestor de Cultura, Auxiliar de Gestão Artística,
Técnico de Gestão Artística, Analista de Gestão Artística, Músico
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Instrumentista, Músico Cantor, Bailarino e Professor de Arte, de que
tratam os itens VII.1 e VII.2 do Anexo VII da Lei n° 15.961, de 2005;

VI – carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais, Assistente de
Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento, Analista de Gestão
e Políticas Públicas em Desenvolvimento, Auxiliar de Gestão e
Registro Empresarial, Técnico de Gestão e Registro Empresarial,
Analista de Gestão e Registro Empresarial, Auxiliar de Gestão
Lotérica, Técnico de Gestão Lotérica, Analista de Gestão Lotérica,
Auxiliar Administrativo de Telecomunicações, Assistente
Administrativo de Telecomunicações, Gestor de Telecomunicações,
Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, Técnico de
Desenvolvimento Econômico e Social, Analista de Desenvolvimento
Econômico e Social, Auxiliar de Administração de Estádios, Assistente
de Administração de Estádios e Analista de Administração de
Estádios, de que tratam os itens VIII.1 e VIII.4, VIII.5, VIII.6, VIII.7 e
VIII.8 do Anexo VIII da Lei n° 15.961, de 2005;

VII – carreiras de Auxiliar de Transportes e Obras Públicas, Agente
de Transportes e Obras Públicas, Fiscal Assistente de Transportes e
Obras Públicas, Fiscal de Transportes e Obras Públicas e Gestor de
Transportes e Obras Públicas, de que trata o item IX.1 do Anexo IX da
Lei n° 15.961, de 2005; e

VIII – carreiras de Oficial de Serviços Operacionais, Auxiliar de
Serviços Governamentais, Agente Governamental, Gestor
Governamental, Auxiliar da Indústria Gráfica, Auxiliar de
Administração Geral, Técnico da Indústria Gráfica, Técnico de
Administração Geral, Analista de Gestão, Técnico de Aeronave do
Gabinete Militar e Comandante de Aeronave do Gabinete Militar do
Governador, de que tratam os itens X.1, X.2, X.3, X.4 do Anexo X da
Lei n° 15.961, de 2005.

Art. 2° – Ficam reajustadas em 7,33% (sete vírgula trinta e três por
cento), a partir de 1° de novembro de 2008, as tabe las de vencimento
básico da carreira de Professor de Ensino Médio e Tecnológico,
constantes no item VIII.2 do Anexo VIII da Lei n° 1 5.961, de 2005.

Art. 3° – Os reajustes previstos nos arts. 1° e 2° não serão
deduzidos do valor da Vantagem Temporária Incorporável –VTI –,
instituída pela Lei n° 15.787, de 27 de outubro de 2005.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.925/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
visa a alterar a Lei Delegada nº 174, de 26/1/2007, e a Lei nº 15.474,
de 28/1/2005, e reajustar os valores das tabelas de vencimento básico
da carreira do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas
Gerais – Ipem – e os valores da Bolsa de Atividades Especiais da
Fundação Hospitalar de Minas Gerais – Fhemig.

No 1º turno, foi o projeto aprovado com as Emendas nºs 1 a 4.
Agora, nos termos do art. 189, § 1º, do Regimento Interno, volta a

matéria a esta Comissão para ser analisada no 2º turno e para que
seja elaborada a redação do vencido, que segue anexa e é parte
desta peça opinativa.

Fundamentação
O projeto de lei em análise tem como objetivo reajustar, em

percentuais que variam entre 8,7% e 20%, os valores das tabelas de
vencimento básico das carreiras do Ipem. A proposição visa também
reajustar em 8% os valores da Bolsa de Atividades Especiais da
Fhemig. Ademais, o projeto dispõe sobre as Funções Gratificadas de
Regulação da Assistência à Saúde – FGRA –, que são destinadas a
servidores designados como autoridades sanitárias para o exercício
de atividades de regulação da assistência à saúde. Finalmente, o
projeto dispõe sobre o Prêmio de Produtividade de Vigilância
Sanitária, o Prêmio de Produtividade de Vigilância Epidemiológica e
Ambiental e o Prêmio de Produtividade de Auditoria do SUS. Esses
prêmios destinam-se aos servidores designados pelas autoridades
sanitárias para o exercício de atividades de vigilância sanitária,
vigilância epidemiológica e ambiental e auditoria assistencial.

Conforme nos manifestamos anteriormente, no âmbito de
competência desta Comissão, nos termos do art. 100, inciso II,
combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno, o projeto
não encontra óbice do ponto de vista financeiro ou orçamentário.

De fato, daquela análise, extraímos a conclusão de que a Receita
Corrente Líquida está na ordem de R$28 bilhões; o limite prudencial,
na de R$13 bilhões, e a despesa líquida com pessoal, na de R$12,4
bilhões. Diante da ordem de grandeza desses números, ressaltamos
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que a repercussão financeira do projeto de lei, da ordem de R$1
milhão, será irrelevante.

Nesta fase regimental, revisamos exaustivamente todas as etapas
do turno anterior, esgotamos a análise da matéria e não constatamos
nenhum vício a impedir a tramitação da proposição.

É importante também frisar que o projeto foi amplamente debatido
no 1º turno e não existe razão para alterar nosso entendimento sobre
a matéria.

Reconhecemos que as medidas propostas no projeto  em análise
são relevantes, convenientes e oportunas e contribuirão para fomentar
a prestação de serviço público de boa qualidade no Estado. Afinal, ele
visa a promover a valorização profissional de servidores do Estado.

Finalmente, o Governador do Estado, por meio da Mensagem nº
336, de 11/12/2008, encaminhou a esta Casa Legislativa proposta de
emenda ao projeto. O Governador declara que “a emenda ora
encaminhada visa explicitar a vigência do reajuste previsto no art. 2º
do (...) [projeto], omitida anteriormente”. Assim, entendemos que a
emenda tem como objetivo retificar a redação do texto do projeto
original, sem implicar alteração de conteúdo. Aproveitamos a
oportunidade e a incorporamos nesta peça opinativa.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto

de Lei nº 2.925/2008 na forma do vencido no 1º turno, com a Emenda
nº 1, a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2º - Ficam reajustados em 8% (oito por cento), a partir de 1º de

outubro de 2008, os valores da Bolsa de Atividades Especiais
asseguradas aos bolsistas da Fundação Hospitalar de Minas Gerais -
Fhemig -, conforme o disposto no Anexo da Lei nº 15.790, de 3 de
novembro de 2005.

Parágrafo único - O reajuste de que trata o “caput” incide sobre os
valores da Bolsa de Atividades Especiais vigentes a partir da
aplicação do disposto no art. 4º da lei nº 15.786, de 27 de outubro de
2006.”.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Jayro Lessa -
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Sebastião Helvécio - Juarez Távaora - Weliton Prado - Antônio Júlio.

PROJETO DE LEI N° 2.925/2008
(Redação do Vencido)

Altera a Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, e a Lei nº
15.474, de 28 de janeiro de 2005, e reajusta os valores das tabelas de
vencimento básico da carreira do Instituto de Pesos e Medidas do
Estado de Minas Gerais – Ipem – e os valores da Bolsa de Atividades
Especiais da Fundação Hospitalar de Minas Gerais – Fhemig.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – As tabelas de vencimento básico das carre iras do Instituto

de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais – Ipem –, constantes
nos itens VIII.3.1 a VIII.3.4 do Anexo VIII da Lei n° 15.961, de 30 de
dezembro de 2005, passam a vigorar, a partir de 1° de setembro de
2008, na forma do Anexo I desta lei.

Parágrafo único – O reajuste decorrente da alteração das tabelas de
vencimento de que trata o “caput” não será deduzido do valor
percebido pelo servidor relativo à Vantagem Temporária Incorporável
– VTI –, a que se refere a Lei nº 15.787, de 27 de outubro de 2005.

Art. 2° – Ficam reajustados em 8% (oito por cento) os valores
nominais constantes no Anexo da Lei n° 15.790, de 3  de novembro de
2005, referente à Bolsa de Atividades Especiais assegurada a
bolsistas da Fundação Hospitalar de Minas Gerais – Fhemig.

Art. 3º – O § 5º do art. 12 e o § 5º do art. 13 da Lei Delegada nº 174,
de 26 de janeiro de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12 – (...)
§ 5º – O valor da FGR, a que se refere o inciso I do § 2º deste artigo,

bem como a parcela de 30% (trinta por cento) a que se refere o inciso
II do § 2º não se incorporam à remuneração do servidor nem aos
proventos de aposentadoria ou à pensão do servidor e não servem
como base de cálculo para outro benefício ou vantagem, salvo a
decorrente de adicional por tempo de serviço adquirido até a data da
promulgação da Emenda à Constituição da República nº 19, de 1998,
de gratificação natalina e de adicional de férias.”.

“Art. 13 - (...)
§ 5º - O valor da FGA, a que se refere o inciso I do § 2º deste artigo,

bem como a parcela de 30% (trinta por cento) a que se refere o inciso
II do § 2º não se incorporam à remuneração do servidor nem aos
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proventos de aposentadoria ou à pensão do servidor e não servem
como base de cálculo para outro benefício ou vantagem, salvo a
decorrente de adicional por tempo de serviço adquirido até a data da
promulgação da Emenda à Constituição da República nº 19, de 1998,
de gratificação natalina e de adicional de férias.”.

Art. 4º – O “caput” do art. 16 da Lei nº 15.474, de 28 de janeiro de
2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 16 – Os recursos destinados ao pagamento dos prêmios a que
se refere o art. 15 serão distribuídos entre os servidores
considerando-se o resultado obtido no acordo de resultados, conforme
definição em decreto.”.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2008)
"ANEXO VIII

(a que se refere o inciso VIII do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de
dezembro de 2005)

VIII.3. TABELAS DE VENCIMENTOS BÁSICOS DAS CARREIRAS
DO IPEM

VIII.3.1. CARREIRA DE AUXILIAR DE ATIVIDADES
OPERACIONAIS

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS
* - A tabela contendo os vencimentos básicos da carreira de Auxiliar

de Atividades Operacionais (carga horária 40 horas) foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 16.12.2008.

VIII.3.2. CARREIRA DE AUXILIAR DE GESTÃO, METROLOGIA E
QUALIDADE

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS
* - A tabela contendo os vencimentos básicos da carreira de Auxiliar

de Gestão, Metrologia e Qualidade (carga horária 40 horas) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 16.12.2008.

VIII.3.3. CARREIRA DE AGENTE FISCAL DE GESTÃO,
METROLOGIA E QUALIDADE

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS
* - A tabela contendo os vencimentos básicos da carreira de Agente

Fiscal de Gestão, Metrologia e Qualidade (carga horária 40 horas) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 16.12.2008.
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VIII.3.4. CARREIRA DE ANALISTA DE GESTÃO, METROLOGIA E

QUALIDADE
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS
* - A tabela contendo os vencimentos básicos da carreira de Analista

de Gestão, Metrologia e Qualidade (carga horária 40 horas) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 16.12.2008.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 63ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/12/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -
Composição da Mesa - Registro de presença - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Rômulo Veneroso - Apresentação
artística - Palavras do Deputado Ivair Nogueira - Entrega de placa -
Palavras do Prefeito Carlaile de Jesus Pedrosa - Execução do Hino de
Betim - Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Doutor Viana - Domingos Sávio - Ivair Nogueira - Sebastião Costa -

Weliton Prado.
Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h15min, declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

Ata
- O Deputado Sebastião Costa, 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 homenagear o Município de
Betim pelos 70 anos de sua emancipação.

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

Carlaile de Jesus Pedrosa, Prefeito Municipal de Betim; e Deputados
Ivair Nogueira e Rômulo Veneroso, este, autor do requerimento que
deu origem a esta homenagem.

Registro de Presença
O locutor - Gostaríamos de registrar a presença, nesta solenidade,

do Exmo. Sr. Mauro Ladeira, Secretário Municipal de
Desenvolvimento Econômico de Betim.

Execução do Hino Nacional
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O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino Nacional, que

será interpretado pela Banda Nossa Senhora do Carmo, de Betim, sob
a regência de Joanir de Oliveira.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado Rômulo Veneroso

Exmo. Sr. Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais, neste ato representando o
Exmo. Presidente desta Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho; Exmo.
Sr. Carlaile de Jesus Pedrosa, Prefeito de Betim; Exmo. Sr. Deputado
Ivair Nogueira; meus cumprimentos aos demais Deputados presentes,
Weliton Prado e Domingos Sávio. Saúdo também o nosso Secretário
de Desenvolvimento Econômico Mauro Ladeira e sua esposa
Marcilene; a Silvana Pedrosa, nossa primeira-dama de Betim; as
demais lideranças; o Miltinho, em cuja pessoa cumprimento os demais
Presidentes de partidos; os amigos, convidados e familiares. Os
nossos agradecimentos à Corporação Nossa Senhora do Carmo pela
presença. Cumprimento a agremiação e lhe agradeço por enriquecer
muito este momento de comemoração dos 70 anos de Betim. Ao
mesmo tempo, quero referir-me à satisfação de ter tido a
oportunidade, há alguns dias, de ofertar à corporação da nossa
cidade, merecidamente, uma homenagem nesta Casa Legislativa.

A história de Betim não é muito diferente da história das cidades
brasileiras: cidades pequenas, nascidas no vale de uma estação
ferroviária, à beira de uma rodovia ou próximo a algumas igrejas. É o
que aconteceu nesses últimos anos. De Capela Nova a Betim, a
grande pioneira. O que faz a história de Betim apaixonante nesses 70
anos é a diferença das demais, é a natureza de seu povo, gente
amiga, hospitaleira e devota a Deus, que tem sabido construir todos
os dias uma cidade melhor para se viver.

Poderia aqui falar sobre o bandeirante Joseph Rodrigues Betim,
fundador da cidade, do Pe. Ozório, dos grandes professores que
fizeram a educação no Município, das famílias tradicionais, dos
grandes políticos que marcaram época em nossa cidade. Guardamos
sempre na memória os feitos dos primeiros filhos. Mas prefiro falar da
Betim contemporânea, hoje completando 70 anos - no dia 17 de
dezembro -, a maior arrecadação do Estado em ICMS. Falar ainda
dos projetos revolucionários de meio ambiente, de políticas ambientais
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premiadas em vários países do mundo. Quero, senhoras e senhores,
falar da minha Betim, que luta todos os dias por uma educação
melhor, que recebe universidades de braços abertos, que é pólo
regional da saúde e da educação especial. Uma cidade por onde
passam mais de 400 mil carros por dia, atravessando a cidade ao
meio e fazendo dela um porto seco, um centro de logística e de
distribuição do Centro-Oeste e o grande caminho sonhado por Fernão
Dias, que traz e leva de Minas Gerais, para todo o País, as riquezas
da Região Sudeste.

Betim, senhoras e senhores, para a nossa alegria, tem um terço da
população em escolas de educação infantil à universidade. Cem mil
universitários se preparam em toda sorte de cursos para o grande
desenvolvimento que a cidade vai liderar até o seu centenário.

Essa nossa Betim, cidade-entroncamento, com projetos apoiados
pelo Banco Mundial, que há oito anos não vê uma intempérie
submeter os seus munícipes, tem obras magníficas de infra-estrutura,
realizadas pela administração Carlaile Pedrosa. Ao findar seus oito
anos de mandato, comemoram-se grandes feitos. É esta cidade que
desafia o progresso, que cresce mais de 6% ao ano, que é pólo de
emprego e geração de renda e que dá orgulho e satisfação aos seus
políticos, respeitados em todo o País pela capacidade de diálogo e de
conciliação.

Ao fazer 70 anos, Betim é uma das poucas cidades do Brasil que
não tem medo do futuro. Ao contrário, está pronta para enfrentá-lo,
com um pólo petroquímico de ácido acrílico da Petrobras, que vai
implantar mais de 50 indústrias no Município, resultantes dessa
moderna matéria-prima, e com a ampliação da Refinaria Gabriel
Passos. É o futuro da Fiat Automóveis e de todo o seu grupo, que vai
transformá-la na maior plataforma de produção de automóveis do
mundo, um comércio independente e progressista, gerando empregos
cada vez mais qualificados. As estratégias de gestão pública estão
voltadas para o bem-estar da população, para o enriquecimento
daqueles que vão a Betim em busca do seu eldorado e encontram
uma cidade dinâmica, com um plano diretor invejável, com espaços de
natureza privilegiada.

Betim, 70 anos, cidade-menina, que o valor do passado nos traz.
Orgulho-me de fazer parte da construção da história dessa cidade. Há
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16 anos, desempenhamos, com amor e respeito, o papel de legislador
do Município. Hoje, como representante de Betim no cenário mineiro,
componho a conceituada Assembléia Legislativa mineira. Sabemos da
nossa grande responsabilidade para construir o seu amanhã. Betim,
cidade em que nasci e que amo, embora promissora, tem consciência
dos seus grandes desafios. Betim, cidade cuja riqueza deve ser
investida na valorização da qualidade de vida de sua população.

Saúdo, nesses 70 anos, nosso povo ameno e tranqüilo, mas capaz
de construir, dentro de uma visão democrática, uma Betim melhor.
Saúdo, com carinho, os betinenses, que têm votado em mim e
identificam, no meu trabalho, a força de um futuro otimista.
Finalizando, lembro um trecho do nosso hino, cujo compositor da letra,
José Alvarenga, foi feliz quando, há alguns bons anos atrás,
enxergava a potencialidade de Betim, dizendo: “Salve, salve a nossa
cidade. Betim, a grande pioneira, que faz Minas ser mais forte na
história brasileira”.

De coração, neste momento, desejo ao povo mineiro um feliz Natal e
um próspero ano novo. Muito obrigado.

Apresentação Artística
O locutor - Convidamos os presentes a assistir à apresentação de

congado da Guarda de Moçambique de Nossa Senhora do Rosário de
Betim, sob o comando do Cap. Dalmo de Assis.

- Procede-se à apresentação artística.
Palavras do Deputado Ivair Nogueira

Exmos. Srs. Deputado Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, aqui
representando o nosso querido amigo, Deputado Alberto Pinto
Coelho, Presidente desta Casa; meu amigo Carlaile de Jesus
Pedrosa, Prefeito de Betim; meu amigo Deputado Estadual Rômulo
Veneroso, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem;
meu amigo Mauro Ladeira, Secretário Adjunto de Desenvolvimento
Econômico; Jacinto; Marcilene; Silvana Pedrosa; amigo Jacinto
Campos Guimarães, lideranças presentes, senhoras e senhores; boa-
noite. Em primeiro lugar, quero parabenizar a nossa Banda Nossa
Senhora do Carmo. Cumprimento também os Deputados Domingos
Sávio, com cuja presença temos a honra de contar, e Weliton Prado -
V. Exa. é uma pessoa que também participa da vida de Betim, que
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sempre comparece aos eventos, é um parceiro da nossa cidade, é
irmão de um grande médico da nossa querida Betim, Dr. José
Geraldo, pessoa muito estimada em nossa cidade. V. Exa. também
faz parte da nossa querida Betim.

A Banda Nossa Senhora do Carmo, que, sem falsa modéstia,
Deputado Domingos Sávio, é a melhor banda de Minas Gerais, tem
conquistado e elevado o nome de Betim. Vocês tiveram oportunidade
de conhecer, nessa rápida apresentação, o congado da Guarda de
Moçambique Nossa Senhora do Rosário, sob o comando do Cap.
Dalmo de Assis. Essa é uma mostra do que temos em Betim,
representando a nossa cultura. O congado também tem sua
representatividade. Embora Betim esteja ligada à nossa querida Belo
Horizonte, essa é uma mostra de tudo aquilo que Betim tem.

Como ex-Prefeito de Betim, em primeiro lugar, Deputado Rômulo
Veneroso, agradeço-lhe o privilégio que me concedeu. Parabenizo-o
pela iniciativa de ser autor do requerimento para a comemoração dos
70 anos de emancipação político-administrativa da nossa querida
Betim. Em segundo lugar, digo que o que está acontecendo neste
momento não é o que acontece normalmente em todos os eventos
realizados nesta Casa, por iniciativa dos Deputados. Na verdade,
somente o autor do requerimento se manifesta, mas o Deputado
Rômulo, por uma distinção, abriu mão desta condição e permitiu que
este Deputado também se manifestasse. Agradeço-lhe a honraria.

Inicio parabenizando o Deputado Rômulo Veneroso, um grande
Deputado nesta Casa, que chegou aqui há pouco tempo, mas chegou
como um grande veterano. É uma pessoa que trouxe na sua bagagem
vários mandatos de Vereador na Câmara Municipal de Betim, de
Presidente da Câmara Municipal de Betim e de Secretário do governo
Carlaile Pedrosa. Veio agora de uma eleição, e só temos de
parabenizá-lo. Fizemos parte de um grupo político que apoiou V. Exa.
e que foi capitaneado pelo querido Prefeito Carlaile Pedrosa. Com
esse grupo político, não vencemos as eleições, mas saímos de
cabeça erguida, numa demonstração do fortalecimento e da força que
o grupo político tem em Betim. Não vivemos só de vitórias, mas V.
Exa. está de parabéns, pois demostrou sua liderança e mostrou ao
povo de Betim que, por muito pouco, estaríamos no comando da
política do nosso Município por mais quatro anos.
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Quero fazer um breve relato sobre Betim. É uma cidade que

começou nos idos de 1960, recebendo a Refinaria Gabriel Passos,
que, naquela época, não trazia nenhum rendimento para o Município.
Somente com a Constituição de 1988 pôde proporcionar ao Município
de Betim uma receita do ICMS sobre o transporte. E Betim começou,
somando essa receita ao ICMS da Fiat Automóveis, que, sem dúvida
alguma, é um orgulho muito grande para nossa cidade, assim como
todas as subsidiárias que fizeram o complexo industrial de Betim
tornar-se o maior parque industrial deste país, colocando Betim num
lugar de destaque, ultrapassando a receita de ICMS de Belo
Horizonte. Isso não aconteceu à toa, foi ao longo dos anos. Houve
contribuição de todos os que tiveram oportunidade de administrar o
Município de Betim, desde o Zé Trigueira, o César Fonseca e tantos
outros Prefeitos que passaram por lá até chegar à atual administração
do Prefeito Carlaile Pedrosa. Contamos com os Vereadores e com as
lideranças que souberam transformar Betim nessa grande potência, a
qual temos o maior orgulho de ver crescer cada vez mais,
principalmente eu, que sou nascido naquela cidade.

Estive na inauguração do Centro Administrativo feita pelo Prefeito
Carlaile na antiga Safran, e lembramo-nos da importância que a
Cerâmica Safran teve para Betim.

Naquela época Betim só contava com a arrecadação do IPTU.
Portanto elas foram responsáveis pela geração de empregos, que era
a coisa mais importante nas décadas de 50 e 60.

Hoje, ao consagrarmos Betim, voltamos ao passado para também
reconhecer tudo aquilo que foi feito por aqueles que ajudaram a
administrar a cidade, principalmente as empresas. Quero resumir tudo
isso para chegar, justamente, ao mandato do nosso Prefeito Carlaile
Pedrosa. Fui Prefeito daquela cidade e posso dizer que o Carlaile
marcou história em Betim; foi o melhor Prefeito daquele Município. Ao
deixar o mandato, Carlaile, tenho a certeza de que você deixa para a
nossa população uma marca que jamais será alcançada. Com o seu
trabalho, desde as avenidas sanitárias, o investimento no esporte e
em todos os segmentos, você deu demonstração da sua capacidade.
Com certeza, contou com o apoio da Câmara Municipal de Betim, do
secretariado e principalmente de todo o funcionalismo público.

As pessoas dizem que Betim é uma cidade milionária, rica.
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Realmente, hoje Betim tem o privilégio de ser a primeira em
arrecadação de ICMS. Mas, para que isso acontecesse, foi preciso
realizar um trabalho árduo. Com a ida da Fiat para lá - a Fiat é um
orgulho para Betim -, também vieram as seqüelas: um crescimento
desordenado e a criação de alguns bairros que mereciam uma
atenção especial, porém o Município não tinha os recursos
necessários para isso. Então, com a renda que Betim teve, ela pôde,
ao longo dos anos, chegar aonde chegou. Carlaile, como betinenses,
orgulhamo-nos muito de Betim. Apesar de ainda jovem, com apenas
70 anos, Betim já possui um “shopping” e vai ganhar outro agora; está
recebendo a duplicação da BR-262; terá o rodoanel. Tudo isso é fruto
de uma administração que pensou na cidade. Esses oito anos de
mandato do Prefeito Carlaile valeram por 20, 30, 40 anos, pois ele
pensou num futuro melhor, principalmente para os nossos jovens.

Falamos de Betim com muito orgulho. Noutro dia, na inauguração do
centro administrativo, ouvimos comentários de que muitas pessoas
estão achando aquilo lá muito grande. Quando inaugurei a Prefeitura
em 1992, muitos criticaram dizendo que a Prefeitura ficaria obsoleta,
porém, 16 anos depois, estamos inaugurando o novo centro
administrativo, moderno, que nos dará melhores condições de
trabalho. As pessoas dizem que somos contra a Lei Robin Hood, mas
não é verdade. Lutamos aqui, na Assembléia Legislativa, pela
aprovação dessa lei, porque é uma lei federal e precisa acontecer com
a distribuição dos recursos do VAF para os Municípios mais pobres.
Mas Betim pagou caro por tudo isso, porque ela vem acontecendo ao
longo dos anos. Hoje Betim contribui com mais de 22% do PIB
mineiro. Ou seja, a receita proveniente de Betim contribui para o
desenvolvimento de Minas Gerais e faz com que quase um quarto da
receita do Estado seja oriunda de Betim. Não é porque o PT ganhou
em Betim que deixaremos de lutar pela continuação da Lei Robin
Hood.

Conseguimos agora - eu e os Deputados Rômulo Veneroso e
Pinduca Ferreira -, numa articulação na Assembléia, que está em fase
final de votação, prorrogar a Lei Robin Hood por mais dois anos. Isso
significa um ganho de R$30.000.000,00 em 2009 e R$30.000.000,00
em 2010. São recursos que poderão ser aplicados principalmente na
busca de desenvolvimento para a nossa cidade.
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Não quero me alongar. Manifesto o meu agradecimento ao

Deputado Rômulo Veneroso pela distinção que fez, permitindo-me
que fizesse uso da palavra, e parabenizo mais uma vez o Prefeito
Carlaile Pedrosa. Prefeito, você sai de cabeça erguida, vitorioso, um
homem que hoje é reconhecido pela população de Betim como um
dos responsáveis pelo grande progresso e desenvolvimento que a
nossa cidade alcança, ao adquirir, tão jovem ainda, os 70 anos. Que
Deus ilumine você e a todos nós, para que possamos continuar,
unidos, trabalhando pela nossa querida Betim!

Parabenizo o Deputado Doutor Viana, que se deslocou para presidir
esta reunião, um companheiro e uma pessoa que tem todo o interesse
pela nossa cidade. E agradeço, em especial, a presença de todos os
que vieram prestigiar este evento.

Finalizando, desejo-lhes um feliz Natal e um ano de 2009 com muita
saúde, muita paz, muita felicidade e muita prosperidade. Muito
obrigado.

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

o Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia
Legislativa, com o Deputado Rômulo Veneroso, autor do requerimento
que deu origem a esta homenagem, fará a entrega ao Sr. Carlaile de
Jesus Pedrosa, Prefeito de Betim, de placa alusiva a esta
homenagem. A placa contém os seguintes dizeres: “Betim, cidade
hospitaleira, nascida de um pequeno povoado que acolhia sertanistas
e tropeiros em viagem, teve sua vocação prefigurada desde a origem.
Se antes atraía viajantes, ao longo de sua história passou a
concentrar os mais diversos empreendimentos, transformando-se em
renomado pólo de indústrias, artesanato e esportes. A homenagem da
Assembléia Legislativa de Minas Gerais a esse Município de vital
importância para o Estado, na ocasião em que comemora seus 70
anos de emancipação.”.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Prefeito Carlaile de Jesus Pedrosa

Boa-noite a todos e a todas. Cumprimento o Deputado Doutor Viana,
Vice-Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais, neste ato
representando o Exmo. Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente
desta Casa; o Deputado Rômulo Veneroso, filho de Betim, nosso
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amigo, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem; o
meu amigo Deputado Ivair Nogueira, ex-Prefeito de Betim, sempre
lutando por nossa terra; o Mauro Ladeira, que estaria aqui hoje em
meu lugar, a quem agradeço por ter vindo e sempre nos representar,
mas fiz questão de estar presente nesta justa homenagem a nossa
cidade; cumprimento minha esposa Silvana; Laura Medioli, esposa do
ex-Deputado Vittorio Medioli, representando-o neste evento; o
maestro Joanir e, em sua pessoa, a Banda de Música Nossa Senhora
do Carmo; Sérgio, da Funarbe; nossos congadeiros, que acabaram de
dar um “show” de cultura nesta Casa. Betim é uma cidade industrial,
mas preserva sua cultura. O Deputado Ivair Nogueira disse muito bem
que nosso xodó é essa banda centenária, a melhor de Minas Gerais,
sem nenhuma dúvida. No mandato do Deputado Ivair Nogueira, aliás,
ela ganhou o prêmio de melhor banda do Estado. Temos grande
carinho por essa organização e pelo Coral Canto Livre. Cumprimento
todos os amigos que se encontram nesta justa homenagem aos 70
anos da emancipação de Betim: Marcilene, esposa do Deputado;
Neide, representando a Semas; e Jacinto, a meu lado em todas as
lutas. Betim está bem representada nesta homenagem, que nos deixa
muito felizes.

Rômulo, parabenizo-o pelo político que tem sido ao longo de todos
esses anos. Entramos juntos, em 1992, na vida pública. Vereador por
quatro mandatos, nosso candidato a Prefeito de Betim e atualmente
Deputado Estadual, você sempre defende o nome de nossa cidade.
Fico muito orgulhoso e satisfeito porque tenho certeza de que, desta
tribuna, várias pessoas defenderam Betim. Ivair Nogueira foi nosso
primeiro Deputado Estadual, eleito em 1993. Veio para a Assembléia
Legislativa praticamente sozinho, defendendo uma cidade em
ascensão. Atualmente, são três os Deputados Estaduais que a
defendem. Pelos laços que tem com a nossa cidade e por estar
sempre conosco em nossos eventos, digo que Domingos Sávio é
também Deputado por Betim. Por causa dele e de Inácio Franco,
posso dizer que Betim tem outros Deputados. No próximo ano, serão
quatro Deputados representando Betim e dois defendendo-a em nível
federal.

Betim, mesmo adolescente, tem grande representação, não por sua
pujança mas por seu povo, que é hospitaleiro, alegre e sabe receber
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as pessoas. Os imigrantes vêm para Betim com muita satisfação,
porque sabem que serão bem recebidos. Na década de 50, quando a
Petrobras se instalou em nossa cidade, tínhamos apenas 12 mil
habitantes. Logo depois que veio a Fiat, passamos a ser um pólo
industrial e atualmente contamos quase 500 mil habitantes.

A cidade sofreu muito em seu crescimento, o que aconteceu
desordenadamente. Nossa administração, como disse Ivair Nogueira,
buscou exatamente reordenar seu crescimento, buscando qualidade e
bem-estar para as pessoas que querem o bem da nossa terra.
Estamos deixando um grande presente para nossa cidade, um
presente financeiro. Ainda há pouco, conversando com o Doutor
Viana, repeti o que disseram Rômulo Veneroso e Ivair Nogueira. Muita
gente pensa que, por ser uma cidade milionária, Betim não precisa de
nada. Fiz questão de citar, em uma entrevista que dei há pouco, os
pontos negativos da cidade. Crescemos, demos uma grande guinada,
somos a principal cidade de Minas Gerais e passamos Belo Horizonte
em arrecadação de ICMS. Costumo dizer, Doutor Viana, que Belo
Horizonte pertence à Grande Betim. Agora mais ainda, porque
estamos em 1º lugar em arrecadação. Mas, vejam bem, Betim tem
problemas sérios. Esse crescimento desordenado que se deu há
muitos anos nos levou a sérios problemas.

Tenho de falar: precisamos ainda do governo do Estado, do governo
federal, das nossas lideranças aqui defendendo e buscando recursos
para a nossa cidade, pois ela continuará crescendo, podem ter
certeza.

Graças a Deus, desenvolvemos um grande projeto junto ao Banco
Mundial. Betim foi a única cidade da América Latina a contrair um
empréstimo, que deu a condição de infra-estrutura do Município. Hoje
temos praticamente 100% de esgoto coletado; no ano que vem,
teremos 100% de esgoto tratado. Portanto é uma das cidades de
Minas Gerais onde todo o esgoto será coletado e tratado. Acredito que
esse seja o maior investimento de todos os tempos, principalmente
para a saúde.

Para o senhor ter idéia, junto aos nossos Deputados, nossos
Vereadores, nossas lideranças, retiramos 3.500 famílias de área de
risco. Quando vejo o que aconteceu em Santa Catarina, um Estado
considerado de Primeiro Mundo, onde quase 150 pessoas morreram e
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centenas ficaram desabrigadas, lembro-me de que, em Betim,
também aconteciam enchentes. Mas hoje elas não acontecem mais.
Durante os oito anos da nossa administração, não tivemos nenhuma
vítima, porque nossas lideranças buscaram investir justamente na
qualidade de vida da população de Betim.

Estamos colhendo muitos frutos. Hoje o nosso comércio é
independente. As melhores lojas do País estão em Betim gerando
emprego. Há pouco tempo, uma pesquisa do Instituto João Pinheiro
colocou Betim como a 2ª cidade que mais empregou em Minas Gerais
- só perdemos para a Capital.

Temos o compromisso de capacitar os nossos jovens. Na semana
passada, inauguramos o Cefet e o Centro Administrativo. A nossa
preocupação, tanto minha quanto dos nossos Deputados, nossos
Vereadores e nossas lideranças, é capacitar os jovens para o
mercado de trabalho, porque geramos emprego. Betim é um dos
principais pólos industriais do País. Se acontecer - e tenho certeza de
que acontecerá - a vinda do pólo petroquímico para a nossa região,
para Ibirité, será ótimo. Estamos trabalhando para que o terceiro e
quarto setores venham para Betim. Podem ter certeza de que o nosso
Município estará quase que em primeiro lugar na geração de
emprego.

Atualmente temos sete universidades. Aliás, duas delas são de
tecnólogos, justamente para preparar, rapidamente, o nosso jovem
para o mercado de trabalho. Investimos muito na educação e na
saúde. Por ser cidade-pólo, buscamos atender não só a população de
Betim mas também a de várias cidades do interior de Minas Gerais.
Temos um grande hospital. Aliás, registro que o Osvaldo Franco e o
Ivair Nogueira trouxeram esse hospital para a cidade. Hoje ele conta
360 leitos. Estamos revitalizando-o, com um investimento de
R$16.000.000,00.

Precisamos de mais segurança. O Governador Aécio Neves tem-nos
ajudado em todos os sentidos, tanto na infra-estrutura do Município
quanto na educação, na saúde e, principalmente, na segurança. Ele
tem sido o nosso parceiro; nunca falou um “não” para Betim. Temos
também os nossos representantes aqui, na Assembléia, os quais
defendem Betim, ocupando esta tribuna em busca do melhor para a
nossa cidade.
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Então o momento é de agradecer. Depois de oito anos, estamos

finalizando o nosso mandato. Agradeço a esse povo amigo da nossa
cidade, a todos que nos deram grande sustentação, foram parceiros e
confiaram em nossa administração; aos nossos representantes - Ivair
Nogueira, Rômulo, Pinduca, Ciro, Maria do Carmo, os dois Deputados
Federais, e agora teremos mais uma Deputada Estadual, a Maria
Tereza Lara, que estará nesta Assembléia defendendo a nossa
cidade.

Quero agradecer também ao nosso Governador o que tem feito por
Betim. Portanto o dia é de alegria. Na semana que vem, estaremos
completando 70 anos de emancipação.

Teremos um grande “show” na Praça Milton Campos, fazendo com
que Betim, na sua adolescência, seja uma cidade pujante e que
contribui muito para Minas Gerais. Digo ao nosso Governador, Aécio
Neves, que Betim é a “galinha dos ovos de ouro” de Minas Gerais.
Dali saem quase R$23.000.000.000,00 em ICMS para o Estado de
Minas Gerais.

É uma satisfação ver a cidade crescer em todos os sentidos, na
pessoa, no social. Temos de vangloriar os nossos cidadãos, que
investem na cidade, são bairristas que querem o bem da nossa Betim
- como o Rômulo Veneroso, que fez o requerimento para homenagear
os 70 anos do nosso Município. Obrigado ao povo de Betim, obrigado
Rômulo por essa iniciativa, obrigado Ivair Nogueira, primeiro Deputado
a defender Betim. Quando da Lei Robin Hood, sei como ele defendeu
Betim de unhas e dentes. Não é que sou contra a Lei Robin Hood,
pelo contrário, mas Betim faz a sua parte. Os outros Municípios
também devem fazer, procurar atrair indústrias. Só nestes oito anos
de mandato, 4.536 empresas foram para Betim, e elas não vão de
graça, pois às vezes é preciso doar terreno, temos de jogar esterco
nas empresas para que estejam em Betim. Os Deputados Doutor
Viana e Ivair Nogueira, que foram Prefeitos, sabem disso.

Betim tem uma contribuição social muito grande, mas é prejudicada
por esse pólo industrial e por estar muito perto da Capital. Então
precisamos de ajuda. Não foi fácil chegar aonde estamos, vários
Prefeitos trabalharam muito, assim como os Vereadores e os nossos
Deputados. Sou testemunha de como os Deputados trabalham
buscando recursos e alternativas para nossa cidade continuar
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crescendo - e tenho a certeza de que ela continuará crescendo.
Estamos entregando a cidade intacta, estamos fazendo a transição
tranqüilamente, e a Oposição está até impressionada com o
crescimento da cidade, em todos os sentidos. E ela cresceu com
qualidade, com respeito e com muita dedicação e amor daqueles que
a governam. As pessoas que governam Betim hoje são de Betim,
moram em Betim e têm um compromisso com essa cidade. Por isso
as coisas estão acontecendo com muita rapidez e responsabilidade.

Rômulo, em nome do nosso povo, aqui representado pelos nossos
amigos de Betim, obrigado por esta homenagem. Obrigado, Ivair
Nogueira, que continuará a defender Betim. Os três Deputados
contribuíram muito para Betim neste ano. Precisamos disso, de
pessoas que vestem a camisa e trabalham para uma cidade que
contribui muito para o Estado e o País. Parabéns, Betim, pelos 70
anos! Parabéns, Rômulo Veneroso, por esta grande homenagem!
Parabéns, Deputados Ivair e Pinduca! E parabéns, Assembléia
Legislativa, representada pelo Deputado Doutor Viana, que também
tem um grande carinho por nossa cidade! Obrigado.

Execução do Hino de Betim
O locutor - Neste instante, a Banda Nossa Senhora do Carmo

brindará a todos com a execução do Hino de Betim.
- Procede-se à execução do Hino de Betim.

Palavras do Sr. Presidente
Exmo. Prefeito de Betim, Carlaile de Jesus Pedrosa, é uma alegria

estar aqui com V. Exa., honrando-nos na reunião festiva da noite de
hoje. Meu amigo Deputado Rômulo Veneroso, V. Exa. tem pouco
tempo de Assembléia, mas, como o Ivair já o qualificou, demonstra e
realmente tem grande experiência no serviço à causa pública.
Parabéns pelo momento extraordinário e iluminado que você teve ao
homenagear a sua e a nossa cidade de Betim, uma justa homenagem
que a Mesa da Assembléia aprovou. Foi aprovada pela unanimidade
dos Deputados, Prefeito, esta justa homenagem. Parabéns, Rômulo.
Meu querido amigo desde a época de Prefeitura, Ivair Nogueira. Foi
Prefeito em Betim, eu era Prefeito em Curvelo, e encontramo-nos por
várias vezes. É uma alegria enorme estar aqui com V.Exa., grande
representante de Betim na Assembléia, com quem já convivo há 10
anos. Cumprimento a mulher de Betim na pessoa das três
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extraordinárias mulheres aqui presentes: Laura Medioli, Silvana
Pedrosa e Marcilene Veneroso. Na pessoa de vocês três,
cumprimento a mulher betinense. Saúdo as minhas crianças, eu que
sou pediatra. Vejo dois meninos ali muito quietos e bem-comportados,
o Rodrigo e o Daniel. Parabéns a vocês, que representam as crianças
de Betim, recebam o meu carinho. Vi também uma criancinha
pequena lá no congado, já vestidinha, mantendo a tradição que nós,
homens públicos, e que você, Pedrosa, tão bem tem conservado. Tem
mantido e estimulado a cultura na nossa cidade de Betim. Parabéns
por mais essa sua qualidade, que é importante. Parabenizo o congado
da Guarda de Moçambique de Nossa Senhora do Rosário, assim
como essa extraordinária banda que leva o nome de Banda Nossa
Senhora do Carmo. É essa Betim nova, experiente, madura, bem
vivida e muito mais pedra preciosa que a galinha dos ovos de ouro. Eu
preferiria que você falasse isso. É uma pedra preciosa. Quero também
cumprimentar os funcionários da Casa, a imprensa e os
telespectadores da TV Assembléia. Serei breve, Prefeito.

Esse Município mineiro com mais de 400 mil habitantes, com uma
taxa de crescimento bem superior às do Estado e do País, completa
sete décadas de sua emancipação de Esmeraldas. No entanto a
história de Betim confunde-se com o próprio nascimento de Minas
Gerais, remetendo-nos à epopéia dos bandeirantes no desbravamento
dos territórios que dariam origem ao Ciclo do Ouro e à Inconfidência
Mineira, criando o espírito libertário de um povo único, que tanto tem
contribuído para a unidade nacional. A própria denominação da cidade
deriva do sobrenome do bandeirante Joseph Rodrigues Betim,
cunhado de Fernão Dias, o lendário caçador de esmeraldas, que viria
fundar o arraial da Capela Nova, que integraria a Comarca do Rio das
Velhas, sediada em Sabará. Por dois séculos, Betim permaneceu na
simplicidade de uma vida rural, a qual hoje é rememorada por seus
grupos tradicionais de congado, herança africana que faz com que
uma cidade muito próxima da Capital tenha um folclore tão
expressivo. Os meios de transporte, modernizando-se também
modernizaram e aos poucos promoveram o crescimento da cidade.
De início, veio a Estrada de Ferro Oeste de Minas, mais tarde a
Rodovia Fernão Dias, trazendo o asfalto. Agora sabemos que esta
será duplicada, Ivair.
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A incipiente vocação industrial de Betim manifestava-se com suas

cerâmicas, mas a Refinaria Gabriel Passos abreviou o
desenvolvimento, que teria outro marco importante com a instalação
da Fiat e do pólo automobilístico mineiro. Betim cresceu
desordenadamente, sacrificou suas velhas construções coloniais,
ganhando uma população migrante e os problemas advindos de um
aumento populacional tão rápido. Mas a cidade se tornou,
respondendo à grande demanda, um modelo de educação, em todos
os níveis, inclusive universitário, e já conta com um forte setor de
serviços e de comércio. Betim hoje tem vida própria, apesar de seu
papel fundamental na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e seus
líderes políticos têm manifestado um grande compromisso com a
qualidade de vida de seus cidadãos. Por isso confiamos que saberá
atravessar as conseqüências da crise mundial, as quais ora tentam
frear nosso crescimento. Os 70 anos de existência do Município e os 3
séculos de história de Betim forjaram uma gente corajosa, de alma
mineira, acolhedora com os recém-chegados, hoje incorporados nesta
mesma aventura de criar uma das mais importantes cidades de todo o
Brasil.

Por ocasião dos festejos de fim de ano, quero desejar ao povo de
Betim muitas bênçãos divinas e um venturoso 2009. A história, com
certeza, reserva a Betim novos e promissores capítulos, que só
haverão de trazer orgulho não só aos seus cidadãos como a todo o
Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta a todos os

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a especial de amanhã, dia 12, às 19 horas, nos
termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 64ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/12/2008

Presidência do Deputado Vanderlei Jangrossi
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Destinação da reunião -

Composição da Mesa - Execução do Hino Nacional - Palavras do
Deputado João Leite - Exibição de vídeo - Entrega de placa - Palavras
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do Sr. Nelson de Mello Dantas Filho - Palavras do Sr. Geraldo Dirceu
Oliveira - Apresentação musical - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Alencar da Silveira Jr. - João Leite - Vanderlei Jangrossi.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Vanderlei Jangrossi) - Às 19h15min,

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

Ata
- O Deputado Alencar da Silveira Jr., 3º-Secretário, nas funções de

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 comemorar os 150 anos da

Estrada de Ferro Central do Brasil.
Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Nelson
de Mello Dantas Filho, Presidente da ONG Transporte e Ecologia em
Movimento - Trem -; a Exma. Sra. Helena Guimarães Campos,
Coordenadora do Núcleo Ferroviário da ONG Trem; e os Exmos. Srs.
Geraldo Dirceu Oliveira, representando o Presidente da Sociedade
Mineira de engenharia, engenheiro Márcio Trindade; e Deputado João
Leite, autor do requerimento que deu origem a esta homenagem.

Execução do Hino Nacional
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o Hino nacional, que

será interpretado por Michelle Duarte, do grupo Caleidoscópio, de
Belo Horizonte.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Palavras do Deputado João Leite

Saúdo o Exmo. Sr. Deputado Vanderlei Jangrossi, Presidente da
Comissão de Política Agropecuária; o Sr. Nelson de Mello Dantas
Filho; a Sra. Helena Guimarães Campos; e o Sr. Geraldo Dirceu
Oliveira. Quero saudar também a minha família, que está presente, a
Eliana, a Débora e a Daniela: são elas que agüentam lá em casa a
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minha paixão por trem, as lembranças em forma do meu “hobby”, que
são as miniaturas de locomotivas. Saúdo ainda todos os que fazem
parte dessa história maravilhosa do nosso Estado e do nosso país
ligada às ferrovias. Por fim, saúdo o José Abílio, aqui presente, meu
colega no Conselho Metropolitano, que recentemente lá apresentou
um trabalho impressionante sobre transporte de passageiros na
Região Metropolitana de Belo Horizonte.

“Sofro muito ao ver as imagens do meu passado se desvanecendo e
sem poder reavivá-las, descontruídas que vão sendo... Um trem
qualquer passando é pura poesia na minha alma.”

Ao iniciarmos esta reunião em comemoração do sesquicentenário
de criação da Estrada de Ferro Central do Brasil, quero fazer desses
versos do também apaixonado por ferrovias Reinaldo Faria Tavares a
expressão do meu sentimento.

Este é um dia especial para mim. Recebi a notícia hoje, do Sr.
Marcos Paulo, Promotor do Patrimônio Histórico. Trata-se de uma luta
já de muito tempo. A Estação de Velho da Taipa, antiga Rede Mineira
de Viação, passa agora ao Município de Conceição do Pará, dando a
oportunidade para que ali preservemos a memória dessa estação de
entroncamento da Rede Mineira. Ali havia a mudança, encontravam-
se duas bitolas, a bitolinha, e o outro trem que seguia para Bom
Despacho. Meus tios chefiaram várias estações ali, meu avô cuidava
do fio, do telégrafo da Estação de Velho da Taipa. Portanto, esse é
um dia especial para mim, pois a partir de agora teremos a
oportunidade de preservar a memória, já que a estação está se
desmanchando, está totalmente abandonada, para tristeza de todos
nós.

O primeiro trecho da Central do Brasil foi inaugurado no dia
29/3/1858 pelo Imperador D. Pedro II, recebendo o nome do regente
brasileiro. Organizou-se então a Companhia de Estrada de Ferro D.
Pedro II, com o capital inicial de 38 mil contos de réis. Propunha-se a
empresa a construir uma estrada de ferro que, atravessando alguns
Municípios localizados nas proximidades da Corte, alcançasse o vale
do Rio Paraíba do Sul e daí as províncias de São Paulo e Minas
Gerais, de onde seguiria a estrada pelo vale do Rio das Velhas até o
Rio São Francisco, onde se entroncaria com o sistema fluvial, unindo
o Sul ao Norte do Império.
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Em 15/11/1889, com a proclamação da República, passou a

denominar-se Estrada de Ferro Central do Brasil. Os trabalhos da
construção foram iniciados no dia 11/6/1855 e em 1861 iniciaram-se
os trabalhos para a subida da Serra do Mar. Tão magnífica foi a obra
com suas pontes e túneis, destacando-se o Túnel Grande, com
2.238m, que, mesmo com os avanços da engenharia, na época da
duplicação da linha da Serra do Mar, logo depois de seu
cinqüentenário, muito pouco foi preciso mudar para melhorar o
traçado. Vencida a desafiadora transposição da Serra do Mar,
alcançando Barra do Piraí, a linha se bifurcou; um ramo seguiu o
curso do Rio Paraíba, em direção a Três Rios, e outro em direção a
Cachoeira Paulista, então ponto terminal da navegação fluvial em
território paulista.

Em 1865, a Central do Brasil já contava com 133km, passando por
Vassouras, região em que proliferavam prósperas lavouras cafeeiras.
Os trabalhos de prolongamento não esmoreceram. Dois anos depois,
em 1867, a linha chegou a Ubá e encontrava a estrada de rodagem
União e Indústria, que ia desde Petrópolis até Juiz de Fora. Os trilhos
progrediram de Juiz de Fora para Santos Dumont, Barbacena e
Conselheiro Lafaiete. Em 1º/1/1888 era inaugurado o Ramal de Ouro
Preto, construído para interligar, por via férrea, Capital mineira
naquela época. Posteriormente, em 1914, a linha chegou a Mariana e
a Ponte Nova em 1926. A expansão por Minas continuou. As linhas
chegaram a General Carneiro em 1895, bipartiram-se para alcançar
Belo Horizonte e Sete Lagoas, rumo ao sertão esquecido e distante.

Em 1896, Sete Lagoas foi alcançada; em 1905, a linha chegou a
Curvelo; em 1906, a Corinto, onde foram lançados outros dois ramais.
O primeiro deles, o de Pirapora e Buritizeiro, na margem direita do Rio
São Francisco, que pretendia chegar até Belém do Pará, promovendo
a integração nacional. O outro ramal, o de Diamantina, foi concluído
em 1914, pela Estrada de Ferro Vitória-Minas, e em 1923 foi
transferido para a Central. Seguindo de Corinto, a linha avançou para
Montes Claros.

Acompanhando as necessidades da expansão econômica das
regiões atravessadas por suas linhas, a ferrovia chegou em 1947 até
Monte Azul, nos limites com a Bahia, estabelecendo a ligação entre
regiões de povoações esparsas com potencial produtivo. Anos depois,
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a Viação Férrea Federal Leste Brasileiro, que possuía seu ponto inicial
em Salvador, encontrou-se com a Central em Monte Azul, em 1950,
interligando dessa forma o Nordeste ao Sudeste do País por vias
férreas.

Em 30/9/57, com a fundação da Rede Ferroviária Federal S.A. -
RFFSA -, a Central do Brasil, como outras 19 ferrovias, passam a
fazer parte do acervo patrimonial dessa nova empresa. Aqui devo
fazer uma menção ao engenheiro Ricardo Mazzoni, aqui presente, ex-
Diretor da Rede Ferroviária Federal.

Com a desestatização da RFFSA, ocorrida na segunda metade dos
anos 90, a Central do Brasil passa a ter quatro empresas sucessoras:
MRS Logística, Ferrovia Centro Atlântica, SuperVia e Companhia
Paulista de Trens Metropolitanos.

Aos administradores brasileiros falta um pouco da visão e do
empreendedorismo do engenheiro mineiro Christiano Benecdito
Ottoni, considerado o pai das estradas de ferro do Brasil. Ele afirmou:
"Eu não construo estrada para o Brasil de hoje, mas para o Brasil do
futuro”.

Hoje padecemos das conseqüências de uma política de transporte
direcionada erroneamente, focada no individualismo que, somente nas
rodovias, custa aos brasileiros o absurdo preço de 30 mil vidas por
ano, ou seja, uma morte a cada 9 minutos, além de gastos da ordem
de R$22.000.000.000,00 por ano, dados do Ministério dos
Transportes.

Enquanto isso, nas grandes cidades, seus habitantes vão ficando
imobilizados gradualmente, reféns do trânsito caótico; perdem a
liberdade de ir e vir, pois são obrigados a evitar muitas vias, e alguns
horários são proibitivos. É o desafio da mobilidade urbana derrotando
governo após governo, sem que corrijam o terrível erro de abandonar
as ferrovias, um modal de transporte mais seguro, veloz e confortável
que o sistema rodoviário.

Há pouco tempo, no Conselho Metropolitano, José Abílio trouxe
esse grande estudo para a Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Imaginem que nós hoje temos de conviver com o portal Sul de Belo
Horizonte totalmente imobilizado. Poderíamos ter a recuperação do
trecho ferroviário saindo de Belo Horizonte, Sabará, Nova Lima,
Raposos e Rio Acima, desafogando a principal entrada de Belo
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Horizonte, hoje totalmente proibida. E com a proximidade do final do
ano, com a chegada do Natal, então, podemo-nos esquecer de passar
por ali. Tudo isso nos levou a propor - e sei que terei o apoio do nosso
Presidente da Comissão de Agropecuária da Assembléia Legislativa,
Deputado Vanderlei Jangrossi - uma frente parlamentar pró-transporte
ferroviário. Queremos trazer a proposta do José Abílio, a proposta de
tantos, para recuperarmos esse tempo, para salvarmos nossos irmãos
que estão perdendo suas vidas nessas estradas cada vez mais
violentas. Queremos a segurança dos caminhos de ferro para o nosso
povo. Muito obrigado.

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

institucional da Estrada de Ferro Central do Brasil.
- Procede-se à exibição do vídeo.

Entrega de Placa
O locutor - Neste instante, o Deputado Vanderlei Jangrossi,

representando o Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado
Alberto Pinto Coelho, fará entrega ao Sr. Nelson de Mello Dantas
Filho, ambientalista e Presidente da ONG Transporte e Ecologia em
Movimento - Trem -, de placa alusiva a esta homenagem. A placa
contém os seguintes dizeres: “Ao possibilitar a implementação do
transporte ferroviário, que, além de ser o mais seguro, está
comprometido com a qualidade ambiental e o bem-estar da
sociedade, a Estrada de Ferro Central do Brasil contribui para a
construção da história econômica, social e cultural de Minas Gerais e
do Brasil. Na comemoração dos seus 150 anos, a homenagem e o
reconhecimento da Assembléia Legislativa à Central do Brasil, que
hoje representa um marco importante para a identidade do povo
mineiro e exerce papel de destaque como partícipe na construção da
história nacional.”

O Sr. Presidente - Neste momento, peço ao Deputado João Leite
que, juntos, façamos essa entrega.

- Procede-se à entrega da placa.
Palavras do Sr. Nelson de Mello Dantas Filho

Boa-noite a todos. Saúdo a Mesa na pessoa do Deputado Vanderlei
Jangrossi, representando nesta ocasião o Presidente da Assembléia
Legislativa, e o público presente, na pessoa do João Ernani,
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engenheiro - e ontem foi o Dia do Engenheiro -, ex-Presidente da
CBTU e um antigo defensor da causa ferroviária.

Queremos agradecer a esta Casa esta homenagem por ocasião das
comemorações dos 150 anos da Estrada de Ferro Central do Brasil e
dizer que a ONG fica muito honrada com esse reconhecimento.
Queremos enfatizar que a ONG não é a única instituição que tem-se
empenhado na defesa da memória e do patrimônio ferroviário mineiro
ou nacional. Na luta pela retomada do transporte de passageiros,
temos vários companheiros de viagem. Gostaria de destacar o
Movimento de Preservação Ferroviária, conduzido pelo Sr. Victor
Ferreira; a CBTU; o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional, que criou uma metodologia para tratamento do
patrimônio ferroviário; o programa Trens de Minas, que busca meios
para a retomada dos trens de passageiros; as diversas Secretarias
Municipais de Cultura e Conselhos Municipais de Patrimônio; as
associações de ferroviários; os sindicatos; os Srs. Antônio de Paulo
Melo, Monachesi e Emílio Buzelin; e tantos amigos que têm
contribuído para que esta causa não esfrie. Destaco principalmente o
Deputado João Leite, árduo defensor das ferrovias mineiras,
responsável pela realização deste evento, filho de ferroviário, sobrinho
de ferroviário e que acaba de lançar a frente parlamentar pela volta do
trem de passageiros. Fiz uma provocação, Deputado João Leite.

O empenho de todas as organizações e pessoas resultou em
proteção para alguns bens do nosso patrimônio ferroviário, mas
sabemos que muito há que ser feito. Vagões, armazéns, estações,
locomotivas, carros de passageiros e pontes estão degradadas e
abandonadas. E os trens de passageiros? Quanto a estes, ainda não
conseguimos sucesso algum. Afora os trenzinhos turísticos, que
dinamizam a economia de algumas poucas comunidades e resgatam
marcos importantes da nossa história e da nossa identidade, nenhum
trem de passageiros regional voltou a circular nas linhas mineiras.

É importante lembrar que o transporte ferroviário de passageiros
beneficia a sociedade, a cultura, o turismo e a economia; reduz as
desigualdades regionais e promove a inclusão econômica, social e
cultural. E mais: seja em percursos de longa ou média distância, seja
em grandes centros urbanos, é o meio de transporte mais racional, de
maior capacidade de transporte e ecologicamente correto.
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Nesta oportunidade de apresentar a ONG Trem àqueles que ainda

não a conhecem e de prestar contas de nossas ações, aproveitamos
para divulgar dois projetos aprovados na Lei Federal de Incentivo à
Cultura. O primeiro refere-se à publicação da obra “Caminhos de
Minas: estradas reais e estradas de ferro”. O segundo contempla a
realização do seminário “Ferrovias de Minas Gerais”, ambos com
100% de isenção fiscal para os recursos neles investidos.

Quando criamos a ONG, há 6 anos, ainda não tínhamos legitimidade
no setor ferroviário. Defendíamos o metrô como elemento estruturador
de cidades com o porte de Belo Horizonte, onde as estações
pudessem funcionar como pequenas cidades e com a possibilidade de
uso da bicicleta no entorno dessas estações. Esta é a síntese urbana
dos objetivos previstos no nosso estatuto: mudança da matriz de
transporte e da sua matriz energética. Esta, hoje, é a base da
mobilidade sustentada.

A mesma sustentabilidade presente na homenageada desta noite, a
Estrada de Ferro Central do Brasil, inaugurada em 1858, no Rio de
Janeiro, à época denominada Estrada de Ferro Dom Pedro II, mesmo
ano que foi inaugurada a Recife and São Francisco Railway e pouco
antes da Estrada de Ferro Bahia and São Francisco, que tinham como
missão integrar o litoral com o Rio da Integração Nacional, ou seja, já
se pensava, no século XIX, em trabalhar em rede.

Nessa época, a engenharia estava transformando o mundo,
mudando os espaços. Era a época da nossa revolução industrial, com
a indústria têxtil, as primeiras siderúrgicas, as primeiras usinas
hidrelétricas e a ferrovia, que vinha substituir as estradas de tropeiro.
Era a engenharia substituindo os comerciantes no papel de forjadores
do mundo.

Homem de visão, o Eng. Cristiano Benedito Ottoni, professor,
Deputado, Senador, Presidente da Central, tinha plena consciência da
importância do papel das ferrovias. Ele dizia, já em 1859: “Eu não
construo estrada para o Brasil de hoje, mas para o Brasil do futuro.
Não podemos dividir os trens. É preciso que os trens, que correm na
baixada, galguem a serra para correr no planalto, senão não haverá
desenvolvimento econômico possível para as províncias de Minas e
de São Paulo.”

Antes de todos e contra todos, sentiu que impunha o
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desenvolvimento da linha, mantendo a rampa máxima de 1,8% e
curvas nunca inferiores a 250m de raio, transpondo em túneis os
obstáculos que a cordilheira apresentasse, com forte inspiração
americana, e não com cremalheiras e curvas fechadas, como faziam
os europeus.

E, por onde passaram os trilhos da Central, ocorreu uma revolução
nos costumes. Juiz de Fora se transforma num dos mais importantes
centros industriais do Brasil. Barbacena e Conselheiro Lafaiete
colocam-se entre as mais importantes cidades de Minas. Entre Juiz de
Fora e Barbacena, na localidade de Cabangu, em 1873, nasce Santos
Dumont, filho do engenheiro ferroviário Henrique Dumont.

Inúmeras são as cidades com forte influência ferroviária, como
Sabará, Santa Luzia e Sete Lagoas. Corinto torna-se o mais
importante entroncamento do Norte de Minas, e, em 1850, a Central é
integrada em todo o Nordeste brasileiro num último esforço ferroviário.

Em um pequeno parêntese familiar, informo que meu pai também
veio para Minas no trem do baiano. Ele se formou em Salvador e, logo
depois, em 1952, veio para Montes Claros, num desses trens.

As ferrovias no Brasil sempre estiveram na vanguarda, como mostra
a promulgação em 1873 da Lei nº 2.450, pioneira das parcerias
público-privadas - PPPs -, a qual concede subvenção quilométrica
relativamente ao capital empregado nas construções de ferrovias, da
entrada em funcionamento em 1903 do primeiro laboratório para
testes de materiais de construção do Brasil ou, ainda, da primeira
caixa de previdência privada.

Sucesso com o modelo de transporte adotado como uma rede
multimodal, sucesso como empresa bem-administrada, rapidamente
se tornava a empresa de maior capital nacional; sucesso político, a
empresa se transformou na mais forte referência cultural do século XX
nas cidades atendidas. Então, por que não deu certo?

Numa tentativa de explicação histórica, pedirei o apoio do pensador
canadense John Kenneth Galbraith, que afirmou que primeiro vieram
os mercantilistas, que o século XIX foi dos engenheiros; o século XX,
dos economistas; e este será o dos artistas. Será, então, que a
economia matou a ferrovia? Em parte, sim. O petróleo barato e os
recursos do BID para a construção de rodovias camuflaram os custos
sociais. Mas, mesmo assim, a ferrovia poderia cumprir o seu papel de
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estruturador numa rede de transporte. Não foi o que aconteceu na
Europa e na Ásia? Então, onde estava o problema?

Ironicamente, a referência norte-americana que inspirou Cristiano
Ottoni a vencer a Serra do Mar acabou por inspirar toda uma geração
de líderes, intelectuais e economistas que viam o modelo de alocação
ótima do capital de Schumpeter como a panacéia para todos os
males. O modelo americano seduzia as sociedades emergentes com
um discurso centrado nas liberdades individuais e baixo compromisso
com o interesse público. Era a guerra fria sendo travada com
trincheiras comerciais e batalhas de idéias.

O modelo de Schumpeter não nos levou à sociedade justa que
almejávamos. Pelo contrário, nunca a concentração de riqueza e de
poder foi tão forte não só em termos sociais, mas também regionais,
exigindo uma nova declaração de direito.

Os 60 anos da Declaração dos Direitos Humanos, comemorados
ontem, remetem-nos, entre as muitas reflexões, à constatação de que
só exigem declaração de direitos os direitos que estejam sendo
negados e que precisam ser observados.

A chegada da Central em Minas foi como que uma declaração de
direitos, que, antes de sua implantação, eram quase inexistentes -
direitos trabalhistas, de mobilidade regional, do consumidor e de
cidadania, entre outros.

O próprio conceito da palavra “central” nos remete ao seu par
oposto, “periferia”, e a chegada dos trilhos da Central provoca uma
mobilidade na fronteira criada entre o que seria esse centro e essa
periferia, integrando esses dois universos.

Portanto, quando lutamos pela volta da ferrovia, lutamos mais do
que pela volta de um meio de transporte que se tornou histórico. Quer
dizer, lutamos pela ampliação de direitos; lutamos pela ampliação do
que seja central, além do que já foi o seu eixo e que hoje está
concentrado num ponto que nos é distante; lutamos pela negação de
periferia imposta pela concentração econômica.

Quando lutamos, fazemos como Cristiano Ottoni, lutamos não pelo
Brasil de hoje, mas pelo Brasil do futuro, livrando-nos das
cremalheiras, das rampas fortes, das curvas fechadas, do
provincianismo, do sectarismo, do corporativismo, enfim, de tudo que
nos aprisiona e nos confunde. Obrigado.
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Palavras do Sr. Geraldo Dirceu Oliveira

Cumprimento o Exmo. Sr. Deputado Vanderlei Jangrossi, Presidente
da Comissão de Política Agropecuária, representando neste ato o
Exmo. Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia
do Estado de Minas Gerais, nossa casa, a Casa da liberdade, que
cuida de legislar em prol do povo mineiro; o engenheiro Nelson de
Mello Dantas Filho, Presidente da ONG Trem, pela brilhante
explanação; a Sra. Helena Guimarães Campos, coordenadora do
Núcleo Ferroviário da ONG Trem. Meus parabéns ao povo mineiro,
que está se unindo em prol da ferrovia, que é uma necessidade
principal do progresso de uma nação, seja ela emergente, seja
desenvolvida.

Cumprimento ainda o ilustre Deputado João Leite, prezado amigo
meu e de meu filho, esportista, que brilha hoje como brilhou antes,
defendendo as cores do alvinegro nos campos.

Meus senhores, fui engenheiro ferroviário, nascido na ferrovia. Para
custear meus estudos, tive de conseguir um emprego no
Departamento Nacional de Estradas de Ferro. A partir daí, construí
alguns trechos de estradas de ferro. Neste momento, representando o
Presidente da Sociedade Mineira de Engenheiros, tenho o dever
precípuo de declarar que essa entidade, por meio de todas as suas
comissões, principalmente da Comissão Técnica de Transportes, que
presido, se sente realizada, porque o Legislativo mineiro, junto às
ONGs e à comunidade, destaca a importância e a necessidade de se
batalhar pelo retorno do tão romântico trem de ferro. Quantas vezes
nos lembramos, principalmente veteranos como eu, do matraquear
das rodas, das composições ferroviárias, dos silvos dos apitos, da
fumaça que saía da chaminé! Nós, que não éramos engenheiros,
perguntávamos: “como aquele gigante de ferro se movimentava?
Como se fez essa ferrovia? Como se começou a locomotiva?” Coube
a um vulto da humanidade chamado Trevithick inventar a primeira
locomotiva movida a vapor. Por muitos séculos, o vapor foi o principal
combustível dos trens que circularam pelo mundo afora. Tenho o
dever de dizer a esta egrégia Comissão que a Sociedade Mineira de
Engenheiros se sente muito satisfeita e pronta a colaborar, quando
houver necessidade e for solicitada por esta Assembléia, para que o
trem de passageiros volte a circular. Os Estados Unidos possuem
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400.000km de ferrovia; a França, 50.000km; a Inglaterra, idem. Os
governos desses países concedem subvenção para o trem de ferro a
fim de que as pessoas utilizem esse meio de transporte. A finalidade
precípua do serviço público é prestar ao cidadão um serviço que ele
possa usar, quando precisar. Quantos de nós sabemos que o trem de
ferro trouxe progresso a Minas? O primeiro ato da constituição de Belo
Horizonte, por Aarão Reis, em 8/3/1893, foi bater a estaca zero na
Lagoinha, hoje um complexo, da linha de exploração que ligava Belo
Horizonte a Sabará, aonde já havia chegado a Central do Brasil.

Desejo cumprimentar e pedir a todos que apóiem essa
brilhantíssima idéia, que se deve tornar realidade. Os governos têm
obrigação de subvencionar as ferrovias. O transporte ferroviário
alcança longas quilometragens, reduzindo o custo da produção. Hoje,
com o desenvolvimento de rodovias, aerovias, portos, navegação
fluvial e navegação marítima, é possível unificar os sistemas de
transporte, numa logística muito utilizada e falada. Com isso, teremos,
sem dúvida, a melhora da qualidade de vida do nosso povo.

E quantos serviços as ferrovias prestaram à sociedade! Quantas
vezes um telegrafista de uma ferrovia salvou uma vida pedindo a
presença de um médico em uma cidade! Quantas vezes as vítimas de
um desastre natural foram socorridas porque o telegrafista da ferrovia,
que sempre teve um telégrafo ligado às estações, pedia socorro!

Assim sendo, ilustre Sr. Deputado Presidente desta sessão, meus
parabéns; e, como um cidadão e um veterano das ferrovias, meus
cumprimentos. Espero que os ilustres Deputados encampem essa
brilhantíssima idéia. Meus parabéns. E que recebam a palavra da
Sociedade Mineira de Engenheiros.

Apresentação Musical
O locutor - Convidamos os presentes a ouvir o grupo Caleidoscópio,

de Belo Horizonte, que interpretará as músicas “Trem”, de Dee
Simpson, “Mujipezuia”, de Regina Mello, executadas sobre a melodia “
O Trenzinho do Caipira”, de Villa-Lobos, e “O Bom Mineiro”, de
Nicolau Alves Prímola.

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

Sr. Nelson de Mello Dantas Filho, Presidente da ONG Trem,
parabéns pelas palavras, pelo seu pronunciamento e pelo trabalho a
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respeito de trem que tem desenvolvido em Minas Gerais; Sra. Helena
Guimarães Campos, coordenadora do Núcleo Ferroviário da mesma
ONG, parabéns pelo bonito trabalho que nos apresentou hoje e que
tem apresentado em nosso Estado; Sr. Geraldo Dirceu Oliveira,
engenheiro, representante da Sociedade Mineira de Engenheiros,
parabéns pelo seu pronunciamento emocionante, que foi feito sem
pauta e, de fato, com o coração; caro autor do requerimento e grande
amigo, por quem tanto carinho tenho nesta Casa - foi uma felicidade
poder conhecê-lo neste lugar, já pronunciei isso por mais de uma vez -
, querido Deputado João Leite, parabéns pela homenagem; grupo
Caleidoscópio - que, mesmo com a falta de som, já que houve um
problema técnico, não deixou de apresentar com brilhantismo as
canções, que realmente nos emocionaram muito -, parabéns. Por fim,
cumprimento todos os presentes, senhoras e senhores.

Neste dia especial em que comemoramos o 111º aniversário da
nossa cidade, Belo Horizonte, aproveitamos para fazer esta
homenagem. Aliás, hoje é que deveria ser feriado, e não, o dia 8.

Quando a Estrada de Ferro Dom Pedro II foi inaugurada, em
29/3/1858, com o intuito de ligar o Rio de Janeiro a Minas Gerais e a
São Paulo, além de integrar as três principais Províncias do Império,
escoando a produção cafeeira, instalou-se profundamente no
imaginário de nossa população. Depois de ter-se tornado a maior
empresa imperial, foi rebatizada na República como Central do Brasil,
transportando não só carga, mas sobretudo passageiros, inclusive nos
famosos trens de subúrbio cariocas.

Mas os transportes não se podem dissociar da economia, já que
promovem o abastecimento e o escoamento da produção,
impulsionando o desenvolvimento econômico e influenciando, por
outro lado, as expressões artísticas. No Ciclo do Ouro, as estradas
reais criaram uma civilização urbana e barroca, propiciando a
circulação de tantos artistas que construíram e esculpiram nossa tão
peculiar arte colonial.

As ferrovias surgidas no Império herdaram essa vocação, criando
cidades e riquezas. Em Minas, o minério de ferro logo substituiria o
café, e seu transporte ainda é responsável pela atual importância das
estradas de ferro. As vocações econômicas das regiões de Minas
Gerais foram sempre confirmadas pelos transportes, ligados aos
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negócios agropecuários, desde os tropeiros e seus caminhos, e às
atividades extrativistas e industriais.

No séc. XX, o trem, cujas viagens hoje são romanticamente
reproduzidas nos diversos circuitos turísticos, habitava o cotidiano da
maioria dos brasileiros. Às vezes seus atrasos eram a justificativa,
enganosa ou justa, para o funcionário que perdia a hora de entrada no
trabalho. Um famoso samba de 1941, referindo-se às composições
que traziam ao Centro os passageiros suburbanos, dizia, na gravação
original de Roberto Paiva: “Patrão, o trem atrasou / por isso estou
chegando agora / trago aqui o memorando da Central / o trem atrasou
meia hora/ o senhor não tem razão / para me mandar embora”.

O trem também faz parte dos percalços amorosos invocados por
Adoniran Barbosa, desta feita em São Paulo: “Não posso ficar nem
mais um minuto com você / sinto muito, amor, mas não pode ser /
moro em Jaçanã / se eu perder esse trem / que sai agora às 11 horas
/ só amanhã de manhã”. Faço aqui um adendo: morei ao lado de
Jaçanã.

Mas Minas Gerais teria outro aspecto sublime de suas artes
plásticas determinado pelo trem da Central. Assim como Aleijadinho
construía seus templos com portadas e retábulos em pedra-sabão e
ouro, ao longo dos caminhos reais, uma certa noite Alberto da Veiga
Guignard desembarcaria na estação ferroviária de Ouro Preto. À
procura de um hotel, foi subindo a ladeira, e uma pausa no caminho
mudou sua vida e a história da arte. Ele viu uma cena mágica que
passaria a reproduzir daí por diante na maioria de seus quadros. Na
noite encoberta pela neblina, altas igrejas se destacavam dos morros.
Muitas variações dessa mesma paisagem vieram a constituir suas
obras-primas. Em muitas delas, em contraponto às nuvens, às torres
dos templos, às montanhas, ele pintava um trem serpenteando entre
curvas, soltando sua fumaça, que se misturava à atmosfera enevoada,
deslocando a cena para o domínio do intangível.

O trem também está presente na obra mais premiada do cinema
brasileiro. Ela recebeu o Urso de Ouro de melhor filme no Festival de
Berlim, em 1988, no qual Fernanda Montenegro ainda ganhou o
prêmio de melhor atriz. Um Brasil pouco conhecido e fascinante era
revelado pela comovedora película de Walter Salles. Seu nome não
pode ser mais significativo: simplesmente “Central do Brasil”, filmado
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no saguão da estação principal da ferrovia, no Rio de Janeiro, onde a
personagem Dora escrevia cartas para analfabetos, retrato de nossos
migrantes que tentavam manter seus laços com os parentes e o
próprio passado.

No entanto, se as histórias motivadas pelas ferrovias lapidam nossa
identidade coletiva, nesse reconfortador apelo ao passado, seus
trilhos também podem-nos conduzir ao futuro. O Brasil pode, daqui a
algum tempo, integrar o seleto grupo de nações que dispõem de
trens-bala, com uma ligação de alta velocidade entre a estação da
Central do Brasil, no Rio, e a Estação da Luz, em São Paulo, junto à
Pinacoteca e ao Museu da Língua Portuguesa, que constituem o
circuito cultural mais importante da Capital paulista.

O trem é o transporte do futuro, não só por ser mais adequado às
áreas densamente povoadas como por ser um bom antídoto contra o
aquecimento global, pois estudos desenvolvidos na América do Norte
revelam que a quantidade média de carbono emitida por pessoa nas
grandes cidades que usam o transporte ferroviário moderno é muito
menor que nas demais áreas.

E, finalmente, temos uma notícia promissora para nós: pesquisas de
viabilidade econômica indicam que Belo Horizonte pode ser a próxima
conexão com o futuro trem-bala Rio-São Paulo, o que valorizará ainda
mais a área recuperada de nossa Praça da Estação, emoldurada pelo
belíssimo Museu de Artes e Ofícios. Com certeza, o trem do futuro
mudará a vida de nossos descendentes e seu imaginário. Ele tornará
mais fácil a vida dos mineiros e dos brasileiros e inspirará a poesia
que irá alimentar a alma das novas gerações. Nenhum brasileiro irá
esquecer a importância decisiva da Estrada de Ferro Central do Brasil,
que moldou nossa economia, nossa história, nossa cultura. Muito
obrigado.

Quebrando o protocolo, Deputado João Leite, antes de encerrar,
perguntei ao então pré-candidato à Prefeitura de Belo Horizonte:
nobre Deputado, o que fazer com o trânsito tão caótico de nossa BH?
E ele me respondeu: “Boa pergunta. O trem”.

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
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Deputados para as extraordinárias de segunda-feira, dia 15, às 14 e
às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 84ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/12/2008

Presidência do Deputado José Henrique
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do

Deputado Weliton Prado; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª
Fase: Suspensão e reabertura da reunião - Discussão e Votação de
Proposições: Requerimentos dos Deputados Arlen Santiago e Gilberto
Abramo; aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
301/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em
2º turno, do Projeto de Lei nº 327/2007; aprovação na forma do
vencido em 1º turno - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
1.271/2007; aprovação com a Emenda nº 1 - Votação, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 1.949/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1
- Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.445/2008; votação do
Substitutivo nº 1, salvo emendas; rejeição; votação do projeto, salvo
emendas; aprovação; votação das Emendas nºs 1 e 2; aprovação -
Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.684/2008; questão de
ordem - Inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -
Palavras do Sr. Presidente - Encerramento.

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

- Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir
Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves -
Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -
Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite -
Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz
Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira -
Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo
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Magalhães - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton
Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 9h11min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

- O Deputado Carlos Pimenta, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-
la, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, ouvi a leitura da ata feita
pelo Deputado Carlos Pimenta. Há um questionamento que faço há
algum tempo. Sei que a ata tem de ser um resumo. Ela não poderia
ser extensa, senão ficaríamos aqui lendo de uma a três horas. Mas,
pelo menos, que haja a ementa do projeto, o que ele significa. Solicitei
esse prazo regimental, mas não vou fazer essa consideração agora.
Não vou solicitar nenhuma alteração na ata, somente gostaria de fazer
uma ponderação importante neste momento. Há uma cultura nesta
Casa de discutir a ata somente para se fazer alteração. Isso não é
regimental. O Regimento diz que, nessa fase, temos o direito de fazer
a discussão da ata por até por 15 minutos, querendo ou não fazer
alterações. Não utilizarei todo o meu tempo, porque farei apenas essa
ponderação. Creio que se trata de uma questão cultural, porque
estamos acostumados a utilizar o prazo que cada Deputado tem, ou
seja, de 5 minutos e, no máximo, 15 minutos, para discutir a ata.
Solicitei a palavra para discutir a ata justamente porque precisamos
mudar um pouco a nossa cultura. É muito justo que os Deputados
façam ponderações sobre o que foi aprovado no dia anterior,
independentemente de solicitarem alterações na ata.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a
por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)
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2ª Fase

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

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 2

horas 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.

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

Santiago, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que
o Projeto de Lei nº 2.923/2008 seja apreciado em primeiro lugar entre
as matérias em fase de discussão. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa requerimento do
Deputado Gilberto Abramo, solicitando, nos termos regimentais, a
inversão da pauta desta reunião, de modo que os Projetos de Lei nºs
301, 327, 1.271 e 1.949/2007, 2.445 e 2.684/2008 e o Projeto de Lei
Complementar nº 33/2007 sejam apreciados em primeiro lugar, nessa
ordem, e que o Projeto de Lei nº 2.642/2008 seja apreciado em
segundo lugar entre as matérias em fase de discussão. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 301/2007, do Deputado
Carlos Pimenta, que dispõe sobre incentivo à adoção de política de
controle ambiental. A Comissão de Meio Ambiente opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em votação, o
projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado,
em 2º turno, o Projeto de Lei nº 301/2007 na forma do vencido em 1º
turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º 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
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Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de
Lei nº 327/2007 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.271/2007, do Deputado
Durval Ângelo, que declara como patrimônio histórico e cultural de
Minas Gerais o Caminho da Luz, rota de peregrinação que abrange os
Municípios de Tombos, Pedra Dourada, Faria Lemos, Carangola,
Caiana, Espera Feliz, Caparaó e Alto Caparaó. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Cultura
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 Lei nº
1.271/2007 com a Emenda nº 1. À Comissão de Cultura.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.949/2007, da Deputada
Ana Maria Resende, que acrescenta o inciso IV ao art. 30 da Lei nº
15.424, de 30/12/2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a
cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos
praticados pelos serviços notariais e de registro, o recolhimento da
Taxa de Fiscalização Judiciária e a compensação dos atos sujeitos à
gratuidade estabelecida em lei federal e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. As Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça. Em 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 1.949/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de
Administração Pública.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.445/2008, do Deputado
Domingos Sávio, que dispõe sobre a atividade de despachante



1292
documentalista 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 com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta, e
pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em
votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitado. Em votação, o projeto, salvo emendas. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs 1 e 2.
As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1º
turno, o Projeto de Lei nº 2.445/2008 na forma original, com as
Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Administração Pública.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.684/2008, do Deputado
Agostinho Patrús Filho, que dispõe sobre a isenção de ICMS na
importação de máquinas, equipamentos, partes e acessórios
destinados à empresa de radiodifusão e dá outras providências. 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.

Questão de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, verificando que não há

quórum para a votação dessa matéria, solicito o encerramento de
plano desta 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 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 699/2007 e
2.615/2008 e, em 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.596/2007 e
2.574/2008, uma vez que permaneceram em ordem do dia por 6
reuniões.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as

Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas,
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com a ordem do dia já publicada, e para a especial também de hoje,
às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/12/2008
Às 14h38min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Adalclever Lopes e Delvito Alves (substituindo
este ao Deputado Leonardo Moreira, por indicação da Liderança do
DEM), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara
aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual
é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e a tratar de assuntos de interesse da
Comissão e comunica o recebimento de correspondência publicada
no “Diário do Legislativo”, na data mencionada entre parênteses:
ofícios do Sr. Carlos José e Silva Fortes, Promotor de Justiça Curador
da Infância e da Juventude da Comarca de Divinópolis (29/11/2008).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
os Requerimentos nºs 3.082 e 3.086/2008. Submetido a discussão e
votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei nº
2.809/2008. 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 em que solicita
seja realizada reunião de audiência pública para obter
esclarecimentos sobre a transferência do sargento Warnei Borges da
Silva para Almenara em razão de ter sido filho do citado Sargento
acusado pelo Ten. Cel Marco Antônio de Souza Rodrigues,
Comandante da 19ª BPM, de ter passado a mão nas costas de sua
filha durante pose para fotografia; Sargento Rodrigues e Délio
Malheiros em que solicitam seja realizada reunião desta Comissão
para receber o Dr. Alceu José Torres Marques, Procurador-Geral de
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Justiça do Estado de Minas Gerais; Délio Malheiros, em que solicita
seja encaminhado ao Dr. Maurício Campos Júnior, Secretário de
Estado de Defesa Social pedido de informações sobre a atual situação
da população carcerária no Estado, tendo em vista a recente notícia
publicada no "Jornal Estado de Minas" onde relata que "existem
400mil presos no Brasil e 30% deste número representam pessoas
presas indevidamente". Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Carlos Pimenta - Delvito Alves.

ATA DA 39ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/12/2008
Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Fábio Avelar, Almir Paraca, Inácio Franco e Wander Borges, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Fábio Avelar, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado 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 discutir e votar proposições da
Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios da Sra. Luana Cimetta, Promotora de Justiça de Meio
Ambiente e Patrimônio Histórico e Cultural, comunicando o
arquivamento do Procedimento Administrativo nº 251/07, referente ao
requerimento da Comissão de Meio Ambiente, formulado com base
em pedido do Deputado João Leite, para apurar informações acerca
do volume de lama retirado da Lagoa da Pampulha, bem como sobre
o método adotado e local de deposição da lama; e do Presidente da
Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal de Ponte Nova,
Vereador José Mauro Raimundi, solicitando apoio dos membros da
Comissão à aprovação do Projeto de Lei nº 2.823/2008, que busca
declarar como de preservação permanente trecho do Rio Piranga.
Passa-se à 2ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
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Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei nº 2.774/2008. 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 Almir Paraca em que solicita
a realização de visita técnica e audiência pública com o objetivo de se
conhecerem e debaterem as condições de exploração mineral,
especialmente a realizada pela Companhia Mineira de Metais, do
Grupo Votorantim, no Município de Vazante; Wander Borges em que
solicita a realização de audiência pública para se debater o
empreendimento da Ferrovia Centro-Atlântica S.A., referente ao
Projeto de Deplicação e Adequação de Ramal Ferroviário, no trecho
compreendido entre Caetano Furquim e General Carneiro, no
Município de Sabará; e Fábio Avelar em que solicita a realização de
audiência pública no Município de Ponte Nova para se debaterem os
impactos ambientais causados pela construção de um presídio
estadual em área anexa ao Parque Municipal Tancredo Neves.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para o debate
público “Revitalização do Rio das Velhas - Meta 2010: avaliação e
perspectivas”, a ser realizado no dia 12/12/2008, no Plenário desta
Casa, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2008.
Fábio Avelar, Presidente.

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/12/2008
Às 18h14min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Sebastião Helvécio, Domingos Sávio
(substituindo este ao Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança
do BSD), Inácio Franco (substituindo o Deputado Agostinho Patrús
Filho, por indicação da Liderança do BPS) e Ronaldo Magalhães
(substituindo o Deputado Lafayette de Andrada, por indicação da
Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Luiz Humberto Carneiro. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sebastião Helvécio,
declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
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considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes
que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 1.621/2007 (relator: Deputado Inácio Franco, em virtude de
redistribuição). Na fase de discussão do parecer do relator, Deputado
Sebastião Helvécio, que conclui pela aprovação, no 1º turno, do
Projeto de Lei nº 2.578/2008 na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, da
Comissão de Administração Pública, o Presidente defere o pedido de
vista da Deputada Elisa Costa. Os Projetos de Lei nºs 637/2007, 2.921
e 2.936/2008 são retirados da pauta por determinação do Presidente
da Comissão por não cumprirem pressupostos regimentais. Cumprida
a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para as reuniões
extraordinárias do dia 11/12/2008, às 10h30min e 14h30min,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - João Leite - Djalma Diniz - Antônio Carlos

Arantes.
ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/12/2008

Às 9h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Dalmo Ribeiro Silva e Weliton Prado (substituindo
este ao Deputado André Quintão, por indicação da Liderança do PT),
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Doutor Viana. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e, nos termos
do inciso III do art. 120 do Regimento Interno, dispensa a leitura da
ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos
Deputados presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a
reunião se destina a debater a necessidade do reenvio a esta Casa,
pelo Governador do Estado, do projeto de lei que estabelece as
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diretrizes da política remuneratória dos servidores públicos civis da
administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo e
dos militares do Estado, o qual foi arquivado ao final de 2007. A
Presidência interrompe a 1ª parte da reunião para ouvir os Srs. André
Abreu Reis, Superintendente de Planejamento e Programação
Orçamentária da Seplag, representando a Sra. Renata Maria Paes de
Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão; Matias Bakir Faria,
Presidente do Sindicato dos Fiscais e Agentes Fiscais de Tributos do
Estado de Minas Gerais - Sindifisco-MG -; Geraldo Antônio Henrique
Conceição, Coordenador Político do Sindicato dos Trabalhadores no
Serviço Público do Estado de Minas Gerais - Sindpúblicos-MG -; a
Sra. Maria Inês Camargos, Coordenadora-Geral do Sind-UTE; o
Subten. PM Luiz Gonzaga Ribeiro, Presidente da Associação dos
Praças, Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais - Aspra PM-
BM -; o Sr. Denilson Martins, representando o Sr. Antônio Marcos
Pereira, Presidente do Sindicato dos Servidores da Polícia Civil do
Estado de Minas Gerais - Sindpol-MG -; as Sras. Sebastiana
Leonardo, representando o Sindicato de Aposentados do Estado de
Minas Gerais - Sindap -; Regina Moura de Carvalho, Assessora de
Assuntos de Interior da Presidência da Associação de Professores
Públicos de Minas Gerais - APPMG -, e o Sr. Evandro César Alves
Ribeiro, Presidente do Sindicato dos Servidores da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais - Sindalemg -, que são
convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra
ao Deputado Doutor Viana, 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, 15 de dezembro de 2008.
Ademir Lucas, Presidente - Chico Uejo - Ivair Nogueira - Domingos

Sávio - Inácio Franco.
ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 11/12/2008
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Às 10h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Zé Maia, Antônio Carlos Arantes, Djalma Diniz (substituindo este ao
Deputado Agostinho Patrús Filho, por indicação da Liderança do BPS)
e João Leite (substituindo o Deputado Lafayette de Andrada, por
indicação da Liderança do BSD), 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 faz a leitura da justificativa da ausência do Deputado
Sebastião Helvécio na reunião. Suspende-se a reunião. Às 11h21min
são reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados Zé Maia,
Antônio Júlio, Antônio Carlos Arantes, Hely Tarqüínio (substituindo
este ao Deputado Agostinho Patrús Filho, por indicação da Liderança
do BPS) e João Leite (substituindo o Deputado Lafayette de Andrada,
por indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada
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. Os Projetos de Lei nºs
637/2007, 2.393, 2.394, 2.574, 2.578, 2.772, 2.788, 2.832, 2.833,
2.877, 2.921 a 2.925 e 2.936/2008 são retirados da pauta por
determinação do Presidente da Comissão por não cumprirem
pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca a
reunião extraordinária de hoje, às 14h30min, convoca os membros da
Comissão para as reuniões extraordinárias dos dias 15/12, às
14h30min e 20 horas; 16, 17 e 18/12, às 10 horas, 14h30min e 20
horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Juarez Távora - Weliton Prado - Lafayette de

Andrada - Sebastião Helvécio - Antônio Júlio.
ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/12/2008

Às 14h34min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Carlos Pimenta (substituindo este ao Deputado
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Paulo Cesar, por indicação da Liderança do PDT) Delvito Alves
(substituindo o Deputado Leonardo Moreira, por indicação da
Liderança do DEM). Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir o Projeto de Lei nº
2.921/2008, do Governador do Estado, e apresentar sugestões para
seu aprimoramento. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião
para ouvir os Srs. Ten.-Cel. Itamar de Almeida Sá, representando Cel.
PM. Hélio dos Santos Júnior, Comandante-Geral da PMMG; Ten.-Cel.
BM Ezequiel Silva, representando o Cel. BM Gilvam Almeida Sá,
Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais;
Subten. PM Luiz Gonzaga Ribeiro, Presidente da Associação dos
Praças, Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais - Aspra -;
Ten. Nelson Henriques Pires, Presidente Associação dos Oficiais de
Minas Gerais - AOPMBM -; Cel. PM QOR José Barroso de Resende
Filho, Diretor-Geral do Instituto de Previdência dos Servidores
Militares - IPSM -; Ten.-Cel. BM Paulo Adriano Cunha, Chefe da
Seção de Pessoal do Corpo de Bombeiros; Cel. Dorgival Olavo
Guedes Presidente da União dos Militares de Minas Gerais; Cabo
Álvaro Rodrigues Coelho, Presidente do Centro Social dos Cabos e
Soldados Policiais e Bombeiros Militares, que são convidados a tomar
assento à mesa. Registra-se a presença do Vereador Cabo Garcia, de
Uberlândia. O Presidente, como autor do requerimento que deu
origem ao debate, tece suas considerações iniciais. Logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. 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.
Submetido a votação, é aprovado requerimento do Deputado
Sargento Rodrigues, em que solicita reunião de audiência pública
desta Comissão para discutir denúncia de desvio de função no 7º
BPM, no Município de Bom Despacho. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Carlos Pimenta - Luiz Tadeu Leite.

ATA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/12/2008
Às 17 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Ademir Lucas, André Quintão, Chico Uejo, Domingos Sávio, Inácio
Franco e Ivair Nogueira, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Ademir Lucas, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Chico Uejo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e suspende a reunião por até uma hora
para acordo entre as Lideranças. Reabertos os trabalhos, estão
presentes os Deputados Ademir Lucas, Chico Uejo, Domingos Sávio,
Inácio Franco e Ivair Nogueira. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 1.949/2008, no 2º turno (Deputado Inácio
Franco), e 2.445/2008, no 2º turno (Deputado Ademir Lucas). Passa-
se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. A Presidência informa que faz retirar da pauta da reunião o
Projeto de Lei Complementar nº 46/2008 e o Projeto de Lei nº
2.547/2008, por falta de pressupostos regimentais. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.949/2008, na forma
do vencido no 1º turno (relator: Deputado Inácio Franco), e
2.164/2008, na forma do vencido no 1º turno com a Emenda nº 1,
apresentada 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, 16 de dezembro de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Chico Uejo - Inácio Franco - Ademir

Lucas.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

OFÍCIO
Do Sr. Antônio do Carmo Neto, Presidente da Associação dos

Municípios Mineradores de Minas Gerais, solicitando a não-aprovação
do Projeto de Lei n° 637/2007. (- Anexe-se ao Proje to de Lei n°
637/2007.)

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.034/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem
por objetivo declarar de utilidade pública a Fundação Cardiovascular
São Francisco de Assis – FCSFA –, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/2/2008 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 2.034/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Fundação Cardiovascular São Francisco de Assis,
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.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição (ver última
alteração) determina, no art. 17, que as atividades de seus Diretores e
Conselheiros não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de vantagem ou benefício; e, no art. 43, que, na hipótese
de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência



1302
Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.034/2008.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

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

2.658/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Sociedade Amigos de
Arcos - Saarcos -, com sede nesse Município.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.658/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Sociedade Amigos de Arcos.
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) determina no art. 15 que as atividades de seus dirigentes
não serão remuneradas, e no art. 34 que, na hipótese de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere, qualificada nos termos da Lei nº 9.790, de 1999, que
dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado
sem fins lucrativos como Organizações da Sociedade Civil de
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Interesse Público - Oscips -, preferencialmente que tenha o mesmo
objetivo social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.658/2008.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Hely

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

2.865/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Fahim Sawan, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Comunidade Terapêutica
Santa Rita de Cássia, com sede no Município de Uberaba.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/11/2008 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 2.865/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Comunidade Terapêutica Santa Rita de Cássia,
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
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 de
19/8/2008) determina no art. 18 que as atividades dos seus
integrantes não são remuneradas, sendo vedado a diretores,
conselheiros, associados, instituidores, benfeitores ou equivalentes o
recebimento de dividendos, bonificações ou participações, e no art. 34
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que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere que tenha a mesma finalidade e
objetivo social da Comunidade Terapêutica Santa Rita de Cássia,
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 2.865/2008.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

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

2.879/2008
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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

visa declarar de utilidade pública a Comunidade Evangélica de
Libertação Interdenominacional Missionária – Celim –, com sede no
Município de Ribeirão das Neves.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão Constitucional
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 2.879/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Comunidade Evangélica de Libertação Interdenominacional
Missionária, com sede no Município de Ribeirão das Neves, que tem
como finalidade primordial realizar obras e ações tendo em vista a
melhoria da qualidade de vida da população local, especialmente a
mais carente.

Com esse propósito, desenvolve atividades recreativas, sociais,
culturais, assistenciais e educacionais, ampara a saúde das crianças,
dos adolescentes e das famílias, ministra aos filiados cursos
profissionalizantes e de aprimoramento com o intuito de inseri-los no
mercado de trabalho e executa serviços de radiodifusão comunitária.
Atua ainda na promoção de valores éticos e da cidadania.

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

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

nº 2.879/2008 em turno único.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.897/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe,
encaminhado a esta Casa por meio da Mensagem nº 300/2008,
autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do
Estado, em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais -
TJMG.

Publicado no “Diário do Legislativo” em 21/11/2007, 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.

Nos termos do § 2º do referido art. 204, foi concedido prazo de 20
dias para apresentação de emendas. No decurso do prazo regimental,
foram apresentadas as Emendas nºs 1 e 2.

Fundamentação
O projeto de lei em tela tem como objetivo autorizar o Poder

Executivo a abrir crédito suplementar ao Orçamento Fiscal, em favor
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no valor de
R$78.931.321,00, para atender a:

I – despesas com pessoal e encargos sociais, no valor de
R$57.745.321,00;

II – despesas com proventos de pensionistas e outras despesas
correntes, no valor de R$19.386.000,00;

III – despesas com aquisição de equipamentos e material
permanente, no valor de R$1.800.000,00.

Inicialmente, cabe mencionar que o projeto se faz necessário em
virtude de a lei orçamentária atual não conter autorização para o
Poder Executivo abrir crédito suplementar ao orçamento do Tribunal
de Justiça do Estado.

De acordo com a Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas
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gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos
e balanços dos entes federados, os créditos suplementares, que se
destinam a reforço de dotação insuficientemente prevista na lei do
orçamento, serão autorizados por lei e abertos por decreto. Além
disso, sua abertura depende da existência de recursos e será
precedida de exposição justificativa.

Em consonância com o disposto na referida lei federal, o projeto
informa em seu art. 2º que, para a abertura do crédito solicitado, serão
utilizados recursos provenientes de:

I – anulação de dotações orçamentárias do TJMG, no valor de
R$5.750.000,00;

II - excesso de arrecadação previsto para o corrente exercício, no
valor de R$54.145.321,00;

III – excesso de arrecadação da receita da Taxa de Fiscalização
Judiciária previsto para o corrente exercício, no valor de
R$19.036.000,00.

O art. 3º do projeto ressalva que a abertura do crédito observará,
como não poderia deixar de ser, o disposto no art. 169 da Constituição
Federal e as normas pertinentes da Lei de Responsabilidade Fiscal -
LRF. Vale dizer, em linhas gerais, que:

I − a despesa com pessoal ativo e inativo deverá estar dentro dos
limites estabelecidos na LRF;

II − o aumento de despesa não afetará as metas de resultados
fiscais previstas na lei de diretrizes orçamentárias, devendo seus
efeitos financeiros, nos períodos subseqüentes, ser compensados
pelo aumento permanente de receita ou redução permanente de
despesa.

O limite para as despesas com pessoal do Poder Judiciário,
estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, é de 6% da Receita
Corrente Líquida.

A execução orçamentária até o mês de novembro, de acordo com
dados extraídos do Armazém Siafi em 3/12/2008, e projetados para o
restante do exercício financeiro de 2008, indica que a despesa com
pessoal do Poder Judiciário encontra-se dentro dos limites legais.

Durante o prazo de apresentação de emendas, o Governador do
Estado encaminhou a esta Casa as Mensagens nºs 309/2008 e
315/2008, propondo as Emendas nºs 1 e 2 ao projeto em tela.
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A Emenda nº 1 tem o objetivo de autorizar a abertura de crédito

suplementar no valor de R$6.390.000,00 em favor do Tribunal de
Contas do Estado. De acordo com a exposição de motivos que
acompanha a Mensagem nº 309/2008, o crédito suplementar destina-
se a cobrir despesas de pessoal e encargos sociais.

Para a abertura do crédito solicitado, serão utilizadas as seguintes
fontes de recursos:

I - R$1.390.000,00 provenientes de anulação de dotações
orçamentárias do Tribunal de Contas;

II - R$5.000.000,00 provenientes de excesso de arrecadação da
receita de Recursos Diretamente Arrecadados prevista para o corrente
exercício.

A Emenda nº 2 tem o objetivo de autorizar a abertura de crédito
especial no valor de R$476.526.872,17 em favor do Fundo de Apoio
Habitacional aos Militares. Para a abertura desse crédito especial
serão anuladas dotações orçamentárias de pessoal da Polícia Militar
do Estado.

O crédito especial destina-se a cobrir despesas de financiamento e
outras despesas para funcionamento do Fundo, que deverá ser criado
com a aprovação do Projeto de Lei nº 2.921/2008, em tramitação
nesta Casa. De acordo com a exposição de motivos do Governador,
há urgência na operacionalização do Fundo, e a abertura do crédito
deverá ocorrer ainda neste exercício de 2008.

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

2.897/2008, em turno único, com as Emendas nºs 1 e 2,
encaminhadas pelo Governador do Estado.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente e relator - Juarez Távora - Antônio Carlos

Arantes - Lafayette de Andrada - Antônio Júlio - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.907/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Elisa Costa, o projeto de lei em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa
Senhora do Desterro Unidos Sem Terra, com sede no Município de
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Jordânia.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 27/11/2008 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 2.907/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Nossa Senhora do
Desterro Unidos Sem Terra, com sede no Município de Jordânia.

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

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

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art.
28, que as atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão
remuneradas; e, no art. 41, que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a obras de assistência social
sediadas no Município de Jordânia, registradas no Conselho Nacional
de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.907/2008.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Delvito Alves - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER SOBRE O SUBSTITUTIVO Nº 3 AO PROJETO DE LEI Nº

1.444/2007
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 1.444/2007

altera dispositivos do Decreto n° 20.597, de 4/6/80 , que define área de
proteção especial situada nos Municípios de Lagoa Santa, Pedro
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Leopoldo e Matozinhos, para os fins do art. 13 da Lei Federal nº
6.766, de 13/12/79.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou. Esta Comissão opinou pela
aprovação da matéria na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foi apresentado, em
Plenário, o Substitutivo nº 3, que vem a esta Comissão para receber
parecer, nos termos do art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Substitutivo nº 3 ao Projeto de Lei nº 1.444/2007, apresentado em

Plenário, pretende aprofundar a aplicação do princípio da precaução à
gestão da área de proteção especial – APE – de Lagoa Santa, por
meio de alteração do decreto que a criou. A alteração em curso tem
como objetivo a adequação do uso do solo da APE às necessidades
de expansão urbana e industrial da Região Metropolitana de Belo
Horizonte – RMBH.

Para tanto, três modificações são propostas no texto do Substitutivo
nº 2, apresentado por esta Comissão. A primeira exclui a expressão
“preferencialmente” do dispositivo que regula o uso das áreas não
declaradas de preservação permanente para a implantação de novos
empreendimentos no território da APE, o que limita esse uso às áreas
já substancialmente alteradas. Entendemos que a medida impõe rigor
excessivo ao uso do solo, uma vez que no mesmo artigo são definidas
as áreas que serão demarcadas como de preservação permanente, o
que nos leva a propor a manutenção do termo.

A segunda e a terceira modificações, respectivamente, acrescentam
no decreto de criação da APE o § 4º do art. 2º e um novo artigo.
Esses dispositivos propõem que a definição, a demarcação e o
cadastramento das áreas de preservação permanente da APE sejam
tarefas exclusivas dos órgãos seccionais do Conselho Estadual de
Política Ambiental – Copam – e que quaisquer outorgas de água,
autorizações ou licenciamentos ambientais de atividades
modificadoras do meio ambiente só poderão ser concedidos após a
conclusão da demarcação das APPs e seu cadastramento.

Em resumo, fica evidente o esforço do autor do substitutivo para
criar procedimentos que imponham medidas de precaução para
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regularização ambiental de intervenções na área da APE. Vale
comentar que esses procedimentos, apesar de válidos, restringem a
discricionariedade do Executivo quanto à formação de parcerias e
contratação de serviços de especialistas, o que pode dificultar o
cumprimento das obrigações impostas. Considerado o alto nível das
entidades técnicas governamentais, como universidades, fundações e
organizações não governamentais em atividade no Estado, faz-se
necessário abrir espaço para as parcerias dessas entidades e
organizações com o Estado, o que motiva a apresentação da Emenda
nº 1.

Entendemos como necessária, ainda, a adequação do dispositivo
que determina a necessidade da anuência do Conselho Consultivo da
APA Carste Lagoa Santa nos processos de autorização para
exploração ou supressão de vegetação nativa, quando admissível,
nas áreas não declaradas de preservação permanente. Dada a
característica consultiva do Conselho, propomos a substituição do
termo “anuência” por “manifestação”. De forma similar, em relação ao
dispositivo que determina as situações em que devem ser
demarcadas as APPs, propomos a troca do termo “definidas” por
“aprovadas”, visto que o Conselho Estadual de Política Ambiental –
Copam – não é executor. Para tanto, apresentamos a Emenda nº 2 ao
Substitutivo nº 3.

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

1.444/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 3, com as
Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1
Suprima-se o § 4º do art. 2º do Decreto n° 20.597, de 1980, a que se

refere o art. 2º.
EMENDA Nº 2

Dê-se às alíneas “a” e “b” do inciso II e ao § 1º do art. 2º do Decreto
n° 20.597, de 1980, a que se refere o art. 2º, a se guinte redação:

“Art. 2º - (...)
“Art. 2º - (...)
II - (...)
a) implantação
 de empreendimentos novos se dará, preferencialmente, em áreas já
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substancialmente alteradas ou degradadas;

b) manifestação do Conselho Consultivo da APA Carste Lagoa
Santa no processo de autorização para exploração ou supressão de
vegetação nativa; e

(...)
§ 1º – As áreas de que tratam as alíneas “a” a “c”, “e” e “f” do inciso I

do “caput” deste artigo serão aprovadas pelo Conselho Estadual de
Política Ambiental – Copam –, a partir de estudo técnico apresentado
pelo órgão competente, no prazo de cento e oitenta dias.”.”.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente e relator - Inácio Franco - Fábio

Avelar.
PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 2.307/2008 E A EMENDA

Nº 1
Relatório

De autoria dos Deputados Domingos Sávio, Antônio Carlos Arantes
e José Henrique, o projeto de lei em epígrafe altera o § 2º do art. 10
da Lei nº 14.309, de 19/6/2002, que dispõe sobre as políticas florestal
e de proteção à biodiversidade no Estado.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da
matéria em sua forma original, e à Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais, que perdeu prazo para emitir seu parecer.

Incluído o projeto na ordem do dia para apreciação, nos termos do
Regimento Interno, o Presidente da Assembléia recebeu
antecipadamente a Emenda n° 1, do Deputado Almir Pa raca, e
designou este Deputado como relator para, em 24 horas, emitir
parecer sobre o projeto e a emenda.

Fundamentação
A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, não obstante

ter perdido prazo regimental para emitir parecer sobre a proposição,
fez realizar uma audiência com o comparecimento maciço dos setores
interessados na revisão dos parâmetros adotados na lei florestal, no
que diz respeito às áreas de preservação permanente marginais aos
reservatórios artificiais.

Os subsídios colhidos nessa audiência foram reconhecidos como de
alto interesse para equacionar o problema. Da análise das sugestões
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colhidas, este relator concluiu que tanto os órgãos responsáveis pela
gestão ambiental do Estado como os setores produtivos e as
organizações não governamentais estavam de acordo quanto à
presença de exageros e inconsistências nos textos das políticas
florestais nacional e estadual. Tanto é assim que o Conselho Nacional
de Meio Ambiente – Conama –, em sua Resolução nº 302, de
20/3/2002, apontou soluções complementares ao Código Florestal, em
que se determina o estabelecimento das dimensões das faixas
marginais aos reservatórios que integram as áreas de preservação
permanente em larguras variáveis de 30 a 100 metros, em
conformidade com os planos diretores de bacia.

Entendemos que os reservatórios dos grandes barramentos
existentes no Estado, hoje protegidos com áreas de preservação
permanente - APPs - de 100 metros, em muitos casos exacerbam os
limites referidos acima, especialmente quando se trata de
propriedades de produtores familiares.

Com a finalidade de estabelecer uma regra que dê segurança
jurídica aos produtores rurais de áreas marginais a reservatórios,
apresentamos o Substitutivo nº 1, elaborado com as seguintes
premissas: estabelecer que os planos diretores de bacia hidrográfica
proponham em última instância a largura das APPs do entorno de
reservatórios artificiais, logicamente tendo em conta os diversos
parâmetros ambientais que envolvem a questão; estabelecer em 30 m
a faixa mínima prevista na citada resolução, na inexistência do plano
diretor, até que que ocorra a elaboração e aprovação desse
documento; resguardar como válidos os atos praticados pelo poder
público na inexistência do plano diretor; e reconhecer os usos
consolidados dos solos marginais aos reservatórios, mesmo os de
natureza agrícola, para culturas perenes de porte arbóreo e arbustivo.

Assim, optamos por apresentar o conteúdo da Emenda nº 1 sob a
forma de um substitutivo.

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

2.307/2008, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
apresentado.

Com a aprovação do Substutitvo nº 1, fica prejudicada a Emenda nº
1.
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SUBSTITUTIVO Nº 1

Altera o § 2º do art. 10 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002,
que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade
no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 2º do art. 10 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 10 - (...)
§ 2º - No caso de reservatório artificial resultante de barramento

construído sobre drenagem natural ou artificial, a área de preservação
permanente corresponde à estabelecida nos termos das alíneas "d" e
"e" do inciso III do "caput" deste artigo, ressalvadas a abrangência e a
delimitação de área de preservação permanente de represa
hidrelétrica, que será definida no plano diretor da bacia hidrográfica,
observada a legislação pertinente, sem prejuízo da compensação
ambiental.".

Art. 2º - Na inexistência de plano diretor da bacia hidrográfica a que
se refere o § 2º do art. 10 da Lei nº 14.309, de 2002, com a redação
dada por esta lei, a área de preservação permanente de represa
hidrelétrica terá a largura de 30m (trinta metros), sem prejuízo da
compensação ambiental e da obrigação de recuperar as áreas de
preservação permanente degradadas, assegurados os usos
consolidados, mesmo para fins de exploração de atividades agrícolas
com culturas perenes de porte arbóreo ou arbustivo, e os atos
praticados até a data de publicação do plano diretor.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2008.
Inácio Franco, relator.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

2.910/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial, o

projeto de resolução em epígrafe tem por finalidade aprovar, de
conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV, da Constituição do
Estado, a alienação das terras devolutas que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 27/11/2008
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e a seguir distribuída a esta Comissão, a fim de receber parecer, nos
termos do disposto no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Resolução nº 2.910/2008 tem como finalidade aprovar

a alienação de oito lotes de terras devolutas situados nos Municípios
de Montezuma e Rio Pardo de Minas, todos com área entre 100ha e
250ha.

Nos termos do art. 62, XXXIV, da Constituição do Estado, compete à
Assembléia Legislativa aprovar previamente a alienação ou a
concessão de terra pública, ressalvada a legitimação de terras
devolutas situadas no perímetro urbano ou na zona de expansão
urbana, limitadas, respectivamente, a 500 e 2.000m²; a alienação ou
concessão de terra pública rural prevista no plano de reforma agrária
estadual aprovado em lei ou com área de até 100ha; a concessão
gratuita de domínio de área devoluta rural não superior a 50ha; e a
legitimação de terra devoluta rural com área de até 250ha, acordada
em ação judicial discriminatória, atendidos os requisitos pertinentes.

Cabe ressaltar que o § 6º do art. 247 da Carta mineira permite a
alienação de terra devoluta rural, por compra preferencial, com área
limitada a 250ha, a quem torná-la economicamente produtiva e
comprovar sua vinculação pessoal com ela.

No exame dos processos enviados pelo Instituto de Terras do
Estado de Minas Gerais - Iter -, a Comissão de Política Agropecuária
e Agroindustrial verificou que os requerentes relacionandos no anexo
do projeto de resolução em análise não se enquadram entre as
citadas ressalvas constitucionais, além de atender às exigências do
citado § 6º do art. 247 e as determinações da Lei nº 11.020, de 1993,
que dispõe sobre as terras públicas e devolutas estaduais.

Portanto, as legitimações de que trata a proposição em tela
requerem a aprovação desta Casa para que sejam efetivadas e, como
se encontram em estreita conformidade com o que dispõe a legislação
vigente, não há impedimento a sua tramitação nesta Casa.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Resolução nº
2.910/2008.
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Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.921/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.921/2008
“cria o Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências”.

Preliminarmente, foi a proposição apreciada pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria com as Emendas nºs 1 a
10, que apresentou. Em seguida, a Comissão de Segurança Pública
opinou pela aprovação do projeto com as emendas apresentadas pela
Comissão anterior, com as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 2 e 3 e
com as Emendas nºs 11 a 16.

Cabe agora a esta Comissão emitir seu parecer, nos termos do art.
188, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela pretende criar o Fundo de Apoio Habitacional

aos Militares do Estado de Minas Gerais – Fahmemg –, com o objetivo
de conceder financiamento para assistência à habitação aos
segurados do Instituto de Previdência dos Servidores Militares – IPSM
– bem como a seus pensionistas.

Segundo a mensagem enviada pelo Governador do Estado, o
projeto está inserido na política governamental de viabilizar o acesso à
moradia aos servidores públicos estaduais e contempla perspectivas
de significativos impactos na área social, proporcionando aos militares
e suas famílias possibilidades concretas de residir em locais que
minimizem situações de riscos inerentes à sua atividade profissional.

O projeto estabelece que o fundo que pretende instituir é de caráter
rotativo e terá os recursos aplicados exclusivamente na modalidade
de financiamentos reembolsáveis. São recursos do fundo: a) os
consignados no orçamento do Estado ou em créditos adicionais; b) os
retornos relativos ao principal e encargos de financiamentos
concedidos pelo fundo; c) os recursos provenientes de operações de
crédito interno e externo de que o Estado seja mutuário; d) os
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recursos provenientes de outras origens.

O órgão gestor e agente executor do fundo é o IPSM, e o agente
financeiro, o Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais –
BDMG –, que atuará como mandatário do Estado para a contratação
das operações com recursos do fundo. O grupo coordenador é
composto por representantes das Secretarias de Estado de
Planejamento e Gestão – Seplag – e de Fazenda – Sef –, do Corpo de
Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais – CBMMG –, da Polícia
Militar de Minas Gerais – PMMG –, do IPSM e do BDMG.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não
encontrou óbice de natureza jurídico-constitucional à tramitação do
projeto, salientando que as funções, os objetivos e a forma de
operação do fundo em questão estão rigorosamente descritos nos
dispositivos iniciais da proposta, tal como exigido na Lei
Complementar nº 91, de 19/1/2006. Entretanto, a Comissão entendeu
que alguns dispositivos do projeto demandam correções, razão pela
qual foram apresentadas as Emendas nºs 1 a 10. A Comissão de
Segurança Pública, em sua análise de mérito, apresentou outras seis
emendas e duas subemendas à proposição.

No que tange aos recursos para a criação do fundo, o projeto
estabelece que o Poder Executivo fará um aporte de
R$1.236.872.054,50, com observância dos seguintes critérios:
R$476.526.872,17 serão destinados à formação do patrimônio inicial
do fundo, e R$760.345.182,33 serão pagos ao IPSM pelo Tesouro
Estadual na forma de 360 parcelas, mensais e sucessivas, acrescidas
de juros anuais de 6%, a vencer no último dia útil de cada mês,
devendo ser paga em janeiro de 2010 a primeira parcela.

Vale ressaltar que, conforme a mensagem enviada pelo Poder
Executivo, esse montante visa a resgatar um débito do Estado junto
ao IPSM, decorrente de contribuições patronais para a assistência e
previdência sociais em atraso, acumuladas desde 1995. Destaca a
mensagem que a vultosa cifra alcançada por esse débito e a
conseqüente distorção produzida nos controles requeridos na Lei
Complementar nº 101, de 4/5/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal –
, notadamente nos demonstrativos relacionados ao confronto das
disponibilidade de caixa com o endividamento estadual no curto prazo,
impõem uma célere solução para o débito. O projeto ainda estabelece
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que caberá à Auditoria-Geral do Estado – Auge –, no prazo de 60 dias
contados da data de publicação da lei cuja proposta se discute,
certificar o valor do débito.

Finalmente, cabe observar que essa compensação não representa
risco de comprometimento da saúde financeira do IPSM, pois, uma
vez extinto o fundo, seu patrimônio reverterá ao Instituto. Além do
mais, a proposta, no § 3º do art. 16, assegura que compensações dos
recursos financeiros vertidos ao IPSM com saldos devidos pelo
Estado ao Instituto só serão lícitos se não houver prejuízo para sua
capacidade de saldar compromissos previdenciários.

Visando fazer alguns ajustes, apresentamos ao final de nosso
parecer três subemendas.

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

2.921/2008, no 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 3 a 10, da Comissão
de Constituição e Justiça, com as Emendas nºs 14 e 16 e a
Subemenda nº 1 à Emenda nº 3 da Comissão de Segurança Pública,
com a Emenda nº 2 na forma da Subemenda nº 2 a ela apresentada,
com a Subemenda nº 1 à Emenda nº 11, com a Emenda nº 15 na
forma da Subemenda nº 1 a ela apresentada, e pela rejeição das
Emendas nºs 12 e 13 e da Subemenda nº 1 à Emenda nº 2.

SUBEMENDA Nº 2 À EMENDA Nº 2
Suprimam-se os incisos VII e VIII do art. 5º.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 11
Suprima-se no § 4º do art. 1º o termo “pronto”.

SUBEMENDA Nº 1 À EMENDA Nº 15
Dê-se ao inciso I do § 2º do art. 16 a seguinte redação:
“Art. 16 - (...)
§ 2º - (...)
I - R$760.345.182,33 (setecentos e sessenta milhões, trezentos e

quarenta e cinco mil, cento e oitenta e dois reais e trinta e três
centavos) serão pagos pelo Tesouro Estadual ao IPSM em 360
(trezentas e sessenta) parcelas, sucessivas e mensais, acrescidas, de
juros de 6% (seis por cento) ao ano, com vencimento no último dia útil
de cada mês, devendo a primeira parcela ser paga no mês de janeiro
de 2010, mês no qual passarão a incidir os juros;”.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
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Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Weliton Prado -

Antônio Júlio - Juarez Távora - Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.939/2008

Comissão de Administração Pública
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
“institui a Gratificação Complementar de Produtividade – GCP –, na
carreira da Advocacia Pública do Estado”.

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

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 102, I, “a” e “b”,
combinado com o art. 188 do Regimento Interno, emitir parecer sobre
o mérito da proposição.

Fundamentação
O projeto de lei em análise visa a criar uma gratificação denominada

Gratificação Complementar de Produtividade, a ser paga ao
Procurador do Estado em efetivo exercício que, segundo critérios
definidos pela Advocacia-Geral do Estado, fizer jus ao recebimento de
honorários de sucumbência.

A referida gratificação será paga no mês em que o valor dos
honorários de sucumbência devido a cada Procurador for inferior a
R$5.000,00. Quando for superior a esta quantia, o valor excedente,
até o limite que corresponder aos pagamentos já realizados a título de
complementação pelo Estado, deverá ser depositado em conta
específica para fazer jus ao pagamento de futuras complementações.

A proposição extingue também vinte funções gratificadas de
consultoria jurídica – FCJ – da Advocacia-Geral do Estado, criadas no
art. 4º da Lei Delegada nº 177, de 29 de janeiro de 2007.

O art. 135 da Constituição da República determina que os
integrantes das carreiras da Advocacia Pública devem ser
remunerados por subsídio em parcela única, vedado qualquer
acréscimo de caráter remuneratório. Trata-se do princípio do subsídio
em parcela única que orienta a remuneração dos agentes políticos e
dos servidores integrantes das carreiras da Advocacia e da Defensoria
Pública. Dessa forma, a instituição de uma gratificação como previsto
no projeto de lei em exame contraria a regra do subsídio em parcela
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única, sendo, portanto, inconstitucional. Assim, com vistas a sanar
esse vício, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o
Substitutivo nº 1, que, ao invés de instituir uma gratificação
propriamente dita, cria mecanismo para assegurar um piso para o
recebimento dos honorários de sucumbência por parte dos
Procuradores do Estado.

Na forma do Substitutivo nº 1 apresentado, o Estado complementará
a parcela de honorários sucumbenciais quando o seu valor mensal for
inferior a R$5.000,00. No mês em que o valor dos honorários superar
essa quantia, o Estado reterá o valor excedente no limite do que já foi
pago aos Procuradores, a título de complementação.

Ademais, o Substitutivo nº 1 também sanou vício no projeto original
relativo à observância do princípio da unidade de tesouraria, que
obriga a administração pública a centralizar todas as suas receitas em
um só caixa, o chamado “caixa único”. Afinal, no texto originário havia
a previsão de depósito dos valores em conta bancária específica. Mas
tal norma afronta a Lei Federal nº 4.320, de 17/3/64, que estabelece
normas gerais de direito financeiro e é de observância compulsória
pelos Estados membros. O art. 56 da referida lei dispõe que “o
recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao
princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação
para criação de caixas especiais”.

Quanto ao mérito, não resta dúvida de que a matéria merece a
aprovação desta Casa, por promover a valorização profissional de
servidores da área jurídica do Poder Executivo, buscando, em última
análise, a eficiência na prestação dos serviços públicos.

A valorização dos servidores da carreira da Advocacia Pública do
Estado insere-se num conjunto de medidas que vêm sendo adotadas
pelo Poder Executivo na busca de recompor o vencimento dos cargos
dos seus servidores e adequá-los à complexidade de suas atribuições.
Não podemos olvidar a relação que há entre remuneração e
desempenho profissional, implicando eficiência na prestação dos
serviços.

Por fim, entendemos providencial o substitutivo apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, uma vez que sanou vícios
presentes na proposta original.

Conclusão



1320
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 2.939/2008 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Ademir Lucas, Presidente - Inácio Franco, relator - Chico Uejo -

André Quintão.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.939/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
institui a Gratificação Complementar de Produtividade - GCP -, a ser
paga na carreira da Advocacia Pública do Estado.

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou.

A Comissão de Administração Pública exarou parecer pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1.

Agora, vem a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos
termos do art. 188, combinado com o art. 102, VII, do Regimento
Interno.

Fundamentação
A proposição em pauta cria a Gratificação Complementar de

Produtividade - GCP -, a ser paga na carreira da Advocacia Pública do
Estado e que corresponderá à diferença entre um valor bruto mínimo
e aquele resultante do rateio mensal de honorários devidos a cada
Procurador do Estado, no mês em que os honorários rateados forem
inferiores àquele valor bruto mínimo.

Segundo a exposição de motivos do Governador do Estado “a
proposta busca a valorização da carreira, consolidando entendimento
acerca da natureza jurídica e gestão dos honorários de sucumbência”.

O valor da GCP corresponderá à diferença entre o valor bruto de
R$5.000,00 e aquele resultante do rateio mensal de honorários devido
a cada Procurador do Estado, não se incorporando à remuneração
para nenhuma finalidade. Tampouco será considerado para o cálculo
de qualquer outra vantagem.

Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça
verificou que o projeto contraria o disposto no art. 135 da Constituição
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da República, que determina que os integrantes das carreiras da
Advocacia Pública devem ser remunerados por subsídio em parcela
única, vedado qualquer acréscimo de caráter remuneratório. Assim,
com vistas a sanar esse vício, essa Comissão apresentou o
Substitutivo nº 1, que, em vez de instituir uma gratificação
propriamente dita, cria mecanismo para assegurar um piso para o
recebimento dos honorários de sucumbência por parte dos
Procuradores do Estado. O substitutivo prevê a complementação da
parcela de honorários sucumbenciais quando o seu valor mensal for
inferior a R$5.000,00, sendo que, no mês em que o valor dos
honorários superar essa quantia, o Estado reterá o valor excedente no
limite do que já tiver sido pago aos Procuradores a título de
complementação. Cuidou também o Substitutivo nº 1 de sanar o vício
relativo à observância do princípio da unidade de tesouraria, que
obriga a administração pública a centralizar todas as suas receitas em
um só caixa, o chamado “caixa único”.

A Comissão de Administração Pública ratificou a posição adotada
pela Comissão de Constituição e Justiça e salientou que, quanto ao
mérito, não resta dúvida de que a matéria merece a aprovação desta
Casa, por promover a valorização profissional de servidores da área
jurídica do Poder Executivo, buscando, em última análise, a eficiência
na prestação dos serviços públicos.

Segundo o Ofício Gab. Sec. nº 985/2008, da Secretaria de Estado
de Planejamento e Gestão – Seplag –, “a utilização desse mecanismo
será suficiente para compensar, em um exercício, os valores
despendidos pelo Tesouro Estadual a título de GCP, caso a média
mensal bruta de honorários de sucumbência seja igual ou superior a
R$5.000,00 (cinco mil reais)”. Ainda conforme o referido ofício,
“embora a natureza da GCP não permita estimar sua repercussão
financeira em um exercício, o mecanismo de compensação previsto
no Projeto de Lei nº 2.939/2008 demonstra a compatibilidade da
proposta com os limites de despesa com pessoal estabelecidos pela
Lei de Responsabilidade Fiscal”.

O Governador do Estado enviou a esta Casa proposta de emenda
ao projeto, corrigindo a tabela de remuneração dos cargos de
Procurador-Chefe e de Advogado Regional do Estado, equiparando-
os aos cargos de Consultor Jurídico-Chefe e de Subadvogado-Geral
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do Contencioso, bem como criando 11 funções gratificadas de
assessoramento, privativas de Procurador do Estado. Esta Comissão
apresenta o Substitutivo nº 2, ao final desta peça opinativa, a fim de
aprimorar o texto original, suprimindo dispositivo desnecessário,
concedendo aos honorários advocatícios de sucumbência as
prerrogativas e privilégios concedidos aos créditos tributários inscritos
em dívida ativa e fixando os percentuais sobre o valor da dívida para o
pagamento dos honorários, nas hipóteses de confissão ou
parcelamento de créditos do Estado e remissão ou anistia geral.

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

2.939/2008 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, a seguir
apresentado, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

SUBSTITUTIVO Nº 2
Institui a Gratificação Complementar de Produtividade - GCP - na

carreira da Advocacia Pública do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituída a Gratificação Complementar de

Produtividade – GCP –, a ser paga ao Procurador do Estado em
efetivo exercício que fizer jus, segundo critérios definidos pela
Advocacia-Geral do Estado – AGE –, ao recebimento de honorários
de sucumbência.

§ 1º – A GCP será concedida apenas no mês em que os
honorários rateados forem inferiores, em relação a cada Procurador
do Estado, ao valor bruto mínimo de R$5.000,00 (cinco mil reais).

§ 2º – O valor da GCP corresponderá à diferença entre o valor bruto
de R$5.000,00 (cinco mil reais) e aquele resultante do rateio mensal
de honorários devido a cada Procurador do Estado.

§ 3º – A GCP não se incorpora à remuneração para nenhum fim e
não é considerada para o cálculo de nenhuma outra vantagem.

§ 4º – Quando os honorários devidos em função do rateio mensal,
por Procurador do Estado, forem superiores ao valor bruto de
R$5.000,00 (cinco mil reais), o valor excedente, até o limite que
corresponder aos pagamentos já realizados a título de GCP, a partir
de janeiro de 2009, permanecerá em conta bancária específica, nos
termos do regulamento.
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§ 5º – O valor excedente retido na forma do § 4º deverá ser utilizado

para pagamento de eventuais complementações futuras de honorários
nos meses em que o total arrecadado não conseguir atingir, em
função de novo rateio, a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais),
sem prejuízo do pagamento da GCP caso ainda se faça necessário.

§ 6º – Observados os termos dos §§ 4º e 5º, se o valor excedente
dos honorários não for suficiente para compensar, em parcela única,
os pagamentos já realizados a título de GCP, a retenção desse valor
será feita em parcelas sucessivas e mensais, quantas se fizerem
necessárias.

§ 7º – O Procurador do Estado que fizer jus ao recebimento de
honorário de sucumbência de forma proporcional terá direito à GCP
na mesma proporção “pro rata”.

Art. 2º – A AGE encaminhará à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão – Seplag –, até o quinto dia útil de cada mês,
relatório contendo as seguintes informações:

I – o valor dos honorários advocatícios arrecadados pela AGE no
mês anterior e o valor do rateio individual de honorários advocatícios;

II – extrato da conta bancária referida no art. 1º, evidenciando o valor
retido na conta bancária específica.

Art. 3º – Os honorários advocatícios de sucumbência são cobrados
pelo Estado e gozam das mesmas prerrogativas e privilégios que a lei
concede ao crédito tributário inscrito em dívida ativa.

§ 1º – Os honorários advocatícios de sucumbência devidos aos
Procuradores do Estado, decorrentes de confissão ou parcelamento
de créditos do Estado cobrados judicialmente, são de 10% (dez por
cento) sobre o valor da dívida.

§ 2º – Quando o recebimento de honorários advocatícios de
sucumbência for em decorrência de remissão ou anistia geral, o
percentual de honorários poderá ser reduzido até 5% (cinco por
cento), nos termos do decreto, e poderão ser divididos no mesmo
número de parcelas do principal, observado o valor mínimo fixado no
regulamento.

Art. 4º – A Tabela de Vencimento Básico e Gratificação de Função
dos cargos de Procurador-Chefe e Advogado Regional do Estado, de
provimento em comissão, da AGE, é a constante no Anexo I desta lei.

Parágrafo único – A Gratificação de Função de que trata o “caput”
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deste artigo é a prevista no art. 41 da Lei Complementar nº 30, de 10
de agosto de 1993; no § 4º do art. 40 e no parágrafo único do art. 42
da Lei Complementar nº 35, de 29 de dezembro de 1994.

Art. 5º – Ficam criadas, no âmbito da AGE, onze Funções
Gratificadas de Direção e Assessoramento Superior, cujo valor é o
constante no Anexo II desta lei.

§ 1º – As atribuições das funções gratificadas de que trata o caput”
deste artigo serão definidas em decreto.

§ 2º – As funções gratificadas criadas por este artigo terão sua
identificação e destinação fixadas em decreto e serão exercidas por
Procuradores do Estado designados por ato do Governador do
Estado.

§ 3º – A gratificação de que trata este artigo será paga
cumulativamente à remuneração do cargo efetivo do servidor
designado nos termos do § 2º e não se incorporará, para nenhum
efeito, à remuneração do servidor nem constituirá base para o cálculo
de nenhuma vantagem remuneratória.

Art. 6º – Ficam extintas, no âmbito da AGE, as vinte funções
gratificadas de consultoria jurídica – FCJ – criadas pelo art. 4º da Lei
Delegada nº 177, de 29 de janeiro de 2007.

Art. 7º – Os §§ 3º e 4º do art. 9º da Lei nº 15.298, de 6 de agosto de
2004, passam a vigorar com a seguinte redação, acrescentando-se o
seguinte § 5º:

“Art. 9º – (...)
§ 3º - O Ouvidor-Geral e o Ouvidor-Geral Adjunto terão mandato de

dois anos, admitidas duas reconduções por igual período.
§ 4º - Os Ouvidores de que tratam os §§ 1º e 2º deste artigo têm

mandato de dois anos, admitida uma recondução por igual período.
§ 5º - Os Ouvidores de que trata esta lei são nomeados pelo

Governador do Estado, por indicação do Ouvidor-Geral, observado o
disposto neste artigo e no § 2º do art. 2º desta Lei.”.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2009.
ANEXO I

(a que se refere o art. da Lei nº , de de de 2008)
* - A tabela a que se refere o Anexo I foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 17.12.2008.
ANEXO II
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(a que se refere o art. da Lei nº , de de de 2008)

* - A tabela a que se refere o Anexo II foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 17.12.2008.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Juarez Távora

- Sebastião Helvécio - Weliton Prado - Antônio Júlio.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 28/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei

Complementar cria a Agência de Desenvolvimento da região
Metropolitana de Belo Horizonte – Agência RMBH.

Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 2, retorna agora a
proposição a esta Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos
termos do art. 102, IV, combinado com art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A proposição em epígrafe visa à criação da Agência de
Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte -
Agência RMBH -, que é uma peça chave no arcabouço institucional
previsto no art. 46 da Constituição do Estado.

Esta Casa é uma instituição que aprofunda a democracia quando
permite aflorar o pluralismo político e a divergência de idéias, o que
representa a possibilidade da manifestação de diferentes
entendimentos e pontos de vista sobre as proposições que tramitam
neste Parlamento. Quando aos grupos minoritários é permitido expor
suas críticas e sugestões, esta divergência enriquece o debate e
permite o aperfeiçoamento das proposições. A posição firme de
alguns parlamentares permitiu que os prefeitos eleitos e reeleitos
fossem ouvidos e suas sugestões, incorporadas, ampliando não
apenas a qualidade do texto normativo, mas sobretudo a sua
legitimidade. As alterações promovidas na proposição aprovada no 1º
turno por meio do Substitutivo nº 1 de 2º turno abaixo apresentado são
também evidências de que é preciso assegurar aos grupos
minoritários nesta Casa Legislativa o espaço para apresentar suas
críticas e sugestões, em prol da qualidade do labor legislativo.
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Por exemplo: o texto não deixava claro que Agência não poderá

aplicar multas nos Municípios, caso estes, no entender do Estado,
descumpram alguma norma ou diretriz estabelecida pelo Conselho
Deliberativo. Nesse caso, não cabe, de fato, a aplicação de multa,
uma vez que antes é preciso verificar se não foi a referida diretriz que
ofendeu a autonomia municipal. Assim, alteramos o inciso VIII do § 1º
do art. 4º, para deixar claro que as multas são aplicadas
exclusivamente às pessoas físicas e jurídicas de direito privado.

O § 4º do art. 4º incluídos no Substitutivo nº 2 não traduziu de forma
satisfatória as sugestões apresentadas ao Governo pelos Deputados
do PMDB. Verifica-se que, com freqüência, são vendidas áreas rurais
na forma de condomínio para fins residenciais, sem que o
empreendedor efetue as medidas necessárias para a preservação do
meio ambiente. Em outros casos, apenas se transfere a posse de uma
parcela da gleba, sem o devido registro. Por isto, acrescentamos o §
4º ao art. 4º da proposição.

É oportuno esclarecer que não estamos legislando sobre direito
agrário, que versa sobre a exploração das áreas rurais para fins de
agricultura e pecuária. O planejamento do território a cabo dos
Município e de entidades metropolitanas não se restringe apenas ao
perímetro urbano, deixando a zona rural às contingências do mercado
e da dinâmica social. Se, no referido dispositivo, utilizamos conceito
adotado no direito agrário – módulos rurais mínimos –, não significa
que estamos legislando sobre este ramo do direito, da mesma forma
que, quando a lei estadual define que um cargo é privativo de
advogado ou de médico, não se está legislando sobre a
regulamentação das profissões, seara privativa da União, nos termos
do inciso XVI do art. 22 da Constituição da República.

Os parágrafos do art. 5º receberam reparos de natureza redacional,
em especial desdobramos em três incisos o dispositivo que previa três
penalidades distintas – apreensão de equipamento, embargo e
demolição da obra. Não resta dúvida que tais medidas têm, nesta
proposição, caráter punitivo, porque assim o estabelece o seu art. 6º.
Além disto, retiramos do art. 5º a menção ao Compromisso de
Anuência Corretiva, que evidentemente não deve estar previsto entre
as penalidades. Para este instituto, dedicamos um único dispositivo - o
§ 11 do art. 7º –, conforme recomenda a técnica legislativa,
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estabelecendo que a sua adoção pode proporcionar a redução das
multas eventualmente aplicadas.

Promovemos a redução dos valores das multas, dando voz aos
setores da sociedade que se sentem usurpados quando o Estado lhes
aplica multas em valores exorbitantes. Da mesma forma que os
mentores da proposição original inspiraram-se na legislação ambiental
para redigir, por exemplo, o § 1º do seu art. 7º – semelhante ao § 1º
do art. 15 da Lei nº 15.972, de 12/1/2006 –, buscamos inspiração no
apelo daqueles que sofrem os efeitos da referida legislação ambiental,
que alertaram, até mesmo em eventos realizados no Plenário desta
Casa, para os excessos do Estado na aplicação de multas. Nesta
linha, previmos a possibilidade do parcelamento das multas em 24
parcelas mensais e o desconto de 20% para o pagamento à vista.

Uma sutil alteração do § 8º do art. 7º esclarece que a reincidência,
que leva a dobrar o valor das penas de multa, somente ocorre quando
o infrator ofende por duas ou mais vezes a mesma norma. Se ofende
duas normas distintas, não está caracterizada a reincidência.

A redação do art. 10 do Substitutivo nº 2, que prevê a chamada
quarentena para ex-prefeitos, não está clara, razão pela qual
apresentamos nova redação, ampliando o prazo para 24 meses.

Resta evidente que a proposição carecia de várias alterações, como
alertou por sucessivas vezes o relator deste parecer.

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

Complementar nº 28/2007 na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Cria a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de

Belo Horizonte – Agência RMBH.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica criada a Agência de Desenvolvimento da Região

Metropolitana de Belo Horizonte – Agência RMBH –, de acordo com o
§ 2º do art. 4º da Lei Complementar nº 89, de 12 de janeiro de 2006,
na forma de autarquia territorial e especial, com caráter técnico e
executivo, para fins de planejamento, assessoramento e regulação
urbana, viabilização de instrumentos de desenvolvimento integrado da
Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH – e apoio à
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execução de funções públicas de interesse comum, com autonomia
administrativa e financeira, personalidade jurídica de direito público,
prazo de duração indeterminado, vinculada à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana – Sedru.

§ 1º – A Agência RMBH tem sede e foro no Município de Belo
Horizonte.

§ 2º – O âmbito de atuação da Agência RMBH equivale à área dos
Municípios integrantes da RMBH, bem como do seu Colar
Metropolitano, nos termos da Lei Complementar nº 89, de 2006.

§ 3º – O disposto no “caput” não exclui a vinculação da Agência ao
Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano da RMBH,
conforme o disposto no art. 17 da Lei Complementar nº 88, de 12 de
janeiro de 2006, ressalvadas as responsabilidades atribuídas à
Agência e as vedações a ela impostas pela legislação em vigor, no
tocante ao orçamento, gestão e finanças.

§ 4º – Considera-se função pública de interesse comum, nos termos
do art. 43 da Constituição Estadual, a atividade ou serviço cuja
realização por parte de um Município, isoladamente, seja inviável ou
cause impacto nos outros Municípios integrantes da região
metropolitana.

Art. 2º – A organização básica da Agência RMBH compreende:
I – Unidade Colegiada:
a) Conselho de Administração;
II – Direção Superior:
a) Diretoria-Geral;
b) Vice-Diretoria-Geral;
III – Unidades Administrativas:
a) Gabinete;
b) Procuradoria;
c) Assessoria de Comunicação;
d) Assessoria de Apoio Administrativo;
e) Auditoria Seccional;
f) Diretoria de Informação, Pesquisa e Apoio Técnico;
g) Diretoria de Planejamento Metropolitano, Articulação e

Intersetorialidade;
h) Diretoria de Inovação e Logística;
i) Diretoria de Regulação Metropolitana.
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§ 1º – A Agência RMBH será dirigida por Diretoria Colegiada,

composta pelo Diretor-Geral, pelo Vice-Diretor-Geral e pelos titulares
das unidades a que se referem as alíneas “f”, “g”, “h” e “i” do inciso III
do “caput”.

§ 2º – Os cargos da Direção Superior a que se refere o inciso II e os
titulares das unidades administrativas a que refere o inciso III do
“caput” deste artigo são de livre nomeação e exoneração do
Governador do Estado, observado o disposto no § 3º.

§ 3º – A nomeação do Diretor-Geral será feita pelo Governador do
Estado a partir de lista tríplice elaborada pelo Conselho de
Desenvolvimento Metropolitano, na forma do regulamento, e
dependerá de aprovação prévia da Assembléia Legislativa.

§ 4º – As competências e a composição do Conselho de
Administração, as competências da Diretoria Colegiada e das
unidades previstas neste artigo, e a denominação e as competências
das unidades da estrutura orgânica complementar serão
estabelecidas em decreto.

Art. 3º – Fica criado, no âmbito da Agência RMBH, o Observatório
de Políticas Metropolitanas.

Parágrafo único – O Observatório a que se refere o "caput" deste
artigo tem como objetivos:

I – integrar órgãos e entidades públicos e privados, visando à
produção e disseminação de conhecimento na área de governança
metropolitana;

II – certificar experiências de políticas e gestão metropolitanas;
III – identificar experiências nacionais e internacionais, visando à

difusão de boas práticas relacionadas à formulação e à gestão de
políticas urbanas no espaço metropolitano.

Art. 4º – Compete à Agência RMBH:
I – elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado a que se

refere o art. 5º da Lei Complementar nº 88, de 2006;
II – promover a implementação de planos, programas e projetos de

investimento estabelecidos no Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado, bem como a execução das metas e prioridades
estabelecidas;

III – elaborar e propor, em caráter continuado, estudos técnicos com
objetivos, metas e prioridades de interesse regional, compatibilizando-
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os com os interesses do Estado e dos Municípios integrantes da
RMBH;

IV – propor normas, diretrizes e critérios para compatibilizar os
planos diretores dos Municípios integrantes da RMBH com o Plano
Diretor de Desenvolvimento Integrado, no tocante às funções públicas
de interesse comum;

V – manter permanente avaliação e fiscalização da execução dos
planos e programas aprovados para a RMBH;

VI – articular-se com instituições públicas e privadas, nacionais e
internacionais, objetivando a captação de recursos de investimento ou
financiamento para o desenvolvimento integrado da RMBH;

VII – articular-se com os Municípios integrantes da RMBH, com
órgãos e entidades federais e estaduais e com organizações privadas,
visando à conjugação de esforços para o planejamento integrado e o
cumprimento de funções públicas de interesse comum;

VIII – assistir tecnicamente os Municípios integrantes da RMBH;
IX – fornecer suporte técnico e administrativo à Assembléia

Metropolitana e ao Conselho Deliberativo de Desenvolvimento
Metropolitano;

X – estabelecer intercâmbio de informações com organizações
públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, na sua área de
atuação;

XI – promover diagnósticos da realidade socioeconômica local e de
âmbito metropolitano, com vistas a subsidiar o planejamento
metropolitano;

XII – constituir e manter banco de dados com informações
atualizadas necessárias ao planejamento e à elaboração dos
programas e planos a serem desenvolvidos;

XIII – auxiliar os Municípios da RMBH na elaboração e na revisão de
seus planos diretores;

XIV – colaborar para o desenvolvimento institucional dos Municípios
a que se refere o § 2º do art. 1º desta lei complementar, quando
necessário e tendo em vista a questão do planejamento;

XV – apoiar os Municípios na elaboração de projetos de
desenvolvimento metropolitano, para fins de habilitação a recursos do
Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;

XVI – exercer poder de polícia administrativa, notadamente no
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tocante à regulação urbana metropolitana.

§ 1º – Para o cumprimento das competências previstas neste artigo,
a Agência RMBH poderá:

I – emitir documentos de cobrança e exercer atividades de
arrecadação de tarifas e de pagamentos pela prestação de serviços
ou pelo uso ou outorga de uso de bens públicos sob sua
administração;

II – firmar convênios, contratos e acordos de qualquer natureza e
receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas
de outras entidades e órgãos governamentais, nacionais e
estrangeiros;

III – promover desapropriações e instituir servidões, nos termos de
declaração de utilidade ou necessidade pública ou de interesse social
emanada do Chefe do Poder Executivo competente;

IV – firmar termo de parceria com organizações da sociedade civil
de interesse público credenciadas nos termos da legislação estadual;

V – participar de operações conjuntas relacionadas com a
fiscalização de funções públicas de interesse comum;

VI – constituir comitês interinstitucionais, na forma de regulamento,
para a gerência de projetos específicos na RMBH;

VII – fiscalizar o cumprimento das normas e diretrizes de
planejamento e execução de função pública de interesse comum na
RMBH, em especial quanto a normas de parcelamento de solo
metropolitano para fins urbanos e em áreas de interesse especial ou
limítrofe de Município do Colar Metropolitano ou em áreas do Colar
que pertençam a mais de um Município, sem prejuízo das
competências municipais;

VIII – aplicar as sanções administrativas previstas nesta lei às
pessoas físicas e jurídicas de direito privado.

§ 2º – A gestão das funções públicas de interesse comum se
efetivará, preferencialmente, no que couber, mediante convênios de
cooperação ou consórcios públicos, instrumentos do federalismo
cooperativo de que trata a Lei Federal nº 11.107, 6 de abril de 2005, a
serem formalizados entre o Estado e os Municípios.

§ 3º - A Agência RMBH apoiará tecnicamente a formalização de
mecanismos institucionais voluntários de gestão metropolitana,
notadamente os convênios de cooperação e os consórcios públicos.
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§ 4º – O parcelamento do solo em zona rural na RMBH e em seu

Colar Metropolitano em mais de dez unidades ou quando a área total
superar cinco módulos rurais mínimos estará condicionado a
licenciamento ambiental prévio pelo Estado e dependerá da anuência
da Agência, emitida com base na compatibilidade entre a atividade a
que se destina o parcelamento do solo e os planos e programas de
desenvolvimento regional.

Art. 5º – Constituem infrações administrativas, além das previstas
em legislação federal ou estadual:

I – promover, por quaisquer meios, loteamento ou desmembramento
do solo para fins urbanos na RMBH sem amparo de ato administrativo
de anuência prévia emanado da autoridade metropolitana competente
ou em desacordo com as disposições desta lei complementar e das
Leis Complementares nºs 88 e 89, ambas de 2006, ou ainda das
normas metropolitanas pertinentes;

II – promover, por quaisquer meios, loteamento ou
desmembramento do solo para fins urbanos na RMBH sem
observância das determinações constantes no ato administrativo de
anuência prévia emitido pela autoridade competente;

III – descumprir ordem administrativa, inclusive embargo ou
suspensão de parcelamento do solo urbano, emitida pela autoridade
competente contra loteamento ou desmembramento do solo que
caracterize irregularidade em face da legislação metropolitana
pertinente;

IV – divulgar, ou veicular em proposta, contrato, peça publicitária ou
comunicação ao público ou interessados, afirmação falsa sobre a
regularidade, perante a autoridade metropolitana competente, do
loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, ou ocultar
fraudulentamente fato a eles relativo;

V – descumprir normas e diretrizes específicas relacionadas com a
ordem urbanístico-metropolitana e com outras funções públicas de
interesse comum, emitidas pelos órgãos públicos competentes, nos
termos da legislação pertinente;

VI – descumprir o disposto no § 4º do art. 4º.
§ 1º – Aplicam-se à infração prevista no inciso I do “caput” deste

artigo as seguintes penalidades:
I – multa simples de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$200.000,00



1333
(duzentos mil reais) e, caso a infração se prolongue no tempo, multa
diária;

II – apreensão dos instrumentos, máquinas, equipamentos ou
veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

III – embargo da obra;
IV – demolição da obra em caso de grave prejuízo ao planejamento

metropolitano e aplicação de sanções administrativas, nos termos dos
arts. 6º e 7º desta lei complementar.

§ 2º – Aplicam-se à infração prevista no inciso II do “caput” deste
artigo as seguintes penalidades:

I – multa simples de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$200.000,00
(duzentos mil reais) e, caso a infração se prolongue no tempo, multa
diária;

II – apreensão dos instrumentos, máquinas, equipamentos ou
veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

III – embargo da obra;
IV – demolição da obra em caso de grave prejuízo ao planejamento

metropolitano e aplicação de sanções administrativas, nos termos dos
arts. 6º e 7º desta lei complementar;

V – medida administrativa, representada pela suspensão do ato
administrativo de anuência prévia emitido pela autoridade competente.

§ 3º – Aplicam-se à infração prevista no inciso III do “caput” deste
artigo as seguintes penalidades:

I – multa simples de R$20.000,00 (vinte mil reais) a R$300.000,00
(trezentos mil reais) e, caso a infração se prolongue no tempo, multa
diária;

II – apreensão dos instrumentos, máquinas, equipamentos ou
veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

III – demolição da obra em caso de grave prejuízo ao planejamento
metropolitano;

IV – medida administrativa, representada pela suspensão do ato
administrativo de anuência prévia emitido pela autoridade competente
e aplicação de sanções, nos termos dos arts. 6º e 7º desta lei
complementar.

§ 4º – Aplicam-se às infrações previstas no inciso IV do “caput”
deste artigo as seguintes penalidades:

I – multa simples de R$1.000,00 (um mil reais) a R$ 50.000,00
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(cinqüenta mil reais) e, caso a infração se prolongue no tempo, multa
diária;

II – medida administrativa, representada pelo recolhimento dos
instrumentos de divulgação veiculados irregularmente e aplicação de
sanções administrativas, nos termos dos arts. 6º e 7º desta lei
complementar.

§ 5º – Aplicam-se à infração prevista no inciso V do “caput” deste
artigo as seguintes penalidades:

I – multa simples de R$1.000,00 (um mil reais) a R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais) e, caso a infração se prolongue no tempo, multa
diária;

II – apreensão dos instrumentos, máquinas, equipamentos ou
veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

III – embargo da obra;
IV – demolição da obra em caso de grave prejuízo ao planejamento

metropolitano e suspensão parcial ou total do empreendimento ou
atividade;

V – medida administrativa, representada pela aplicação de sanções
administrativas, nos termos dos arts. 6º e 7º desta lei complementar.

§ 6º – Aplicam-se à infração prevista no inciso VI do “caput” deste
artigo as seguintes penalidades:

I – multa simples de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a R$
500.000,00 (quinhentos mil reais) e, caso a infração se prolongue no
tempo, multa diária;

II – apreensão dos instrumentos, máquinas, equipamentos ou
veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

III – embargo da obra;
IV – demolição da obra em caso de grave prejuízo ao planejamento

metropolitano e suspensão parcial ou total do empreendimento ou
atividade;

V – medida administrativa, representada pela aplicação de sanções
administrativas, nos termos dos arts. 6º e 7º desta lei complementar.

Art. 6º – As infrações a outras funções públicas de interesse comum
da RMBH definidas na legislação pertinente, incluindo as previstas no
art. 5º desta lei complementar, acarretarão as seguintes sanções,
ressalvadas as competências dos órgãos e das entidades setoriais
envolvidas:
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I – advertência escrita;
II – multa simples;
III – multa diária;
IV – apreensão dos instrumentos, máquinas, equipamentos ou

veículos de qualquer natureza utilizados no ato infrator, ainda que de
propriedade de terceiro e não do infrator;

V – embargo de obra ou atividade;
VI – demolição de obra;
VII – suspensão parcial ou total de empreendimento ou atividade.
Parágrafo único – As infrações previstas neste artigo não excluem

aquelas estabelecidas no âmbito da competência dos demais entes
federativos nem aquelas inerentes às normas da administração
pública.

Art. 7º – O procedimento administrativo de fiscalização e apuração
das infrações, os critérios para a aplicação de sanções e o
procedimento para elaboração das normas técnicas complementares
serão disciplinados em decreto.

§ 1º – As infrações às normas relativas às funções públicas de
interesse comum no âmbito da RMBH estão sujeitas às sanções
previstas nesta lei complementar, observando-se:

I – o processo administrativo cabível, observada, no que couber, a
Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002;

II – a gravidade do fato, tendo em vista os impactos regionais e suas
conseqüências para o planejamento e o equilíbrio das funções
públicas de interesse comum na RMBH;

III – os antecedentes do infrator e a natureza do serviço ou do
empreendimento relacionados à infração, tendo em vista o
descumprimento da legislação metropolitana pertinente;

IV – a situação econômica do infrator, no caso de multa;
V – a efetividade das medidas adotadas pelo infrator para

afastamento do perigo gerado e para correção do dano causado ao
território metropolitano;

VI – a colaboração do infrator com os órgãos estaduais para solução
dos problemas advindos de sua conduta.

§ 2º – Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais
infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas
cominadas.
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§ 3º – A multa simples será aplicada à pessoa física ou jurídica de

direito privado que obstar ou dificultar ação fiscalizadora.
§ 4º – A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da

infração se prolongar no tempo e será computada até que o infrator
comprove a regularização da situação à autoridade competente.

§ 5º – O valor da multa diária será de até 5% (cinco por cento) do
valor da multa simples aplicada ao infrator.

§ 6º – Sujeita-se à multa de 100% (cem por cento) do valor
estabelecido para a penalidade a pessoal física ou jurídica que utilizar
ou propiciar a utilização de documento relativo a seu recolhimento
com autenticação falsa, sem prejuízo das demais sanções penais
cabíveis.

§ 7º – Na reincidência na mesma infração punida com multa, a pena
será aplicada em dobro e, a partir da segunda reincidência na mesma
infração, a critério da autoridade competente, poderá ser aplicada a
pena de suspensão de atividades.

§ 8º – Os débitos resultantes de multas aplicadas em decorrência
desta lei serão corrigidos monetariamente e poderão ser pagos em até
vinte e quatro parcelas mensais, e, em caso de inadimplência, o
parcelamento concedido dará lugar ao vencimento antecipado.

§ 9º – Será concedido desconto de 20% (vinte por cento) para o
pagamento à vista de débito resultante de multa.

§ 10 – O valor da multa simples será corrigido anualmente com base
na variação da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais - Ufemg.

§ 11 – O valor das multas de que trata esta lei poderá ser reduzido
em até 50% (cinqüenta por cento), mediante assinatura de
Compromisso de Anuência Corretiva entre o infrator e a Agência
RMBH para fins de saneamento e compensação dos impactos da
infração.

Art. 8º – Os quantitativos de DAIs-unitários e FGIs-unitários, a que
se refere o Anexo IV da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de
2007, destinados à Agência RMBH são os constantes no Anexo I
desta lei.

Parágrafo único – A identificação das FGIs a que se refere o “caput”
será disciplinada em regulamento.

Art. 9º – Ficam destinados à Agência RMBH e incluídos no Quadro
Geral de Cargos de Provimento em Comissão a que se refere o
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“caput” do art. 1º da Lei Delegada nº 175, de 2007, os cargos
constantes no Anexo II desta lei.

§ 1º – Os cargos da Administração Superior da Agência RMBH, de
que trata o § 1º do art. 1º da Lei Delegada nº 175, de 2007, são os
constantes no item II.1 do Anexo II desta lei.

§ 2º – Os cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da
Administração Autárquica e Fundacional, de que trata o “caput” do art.
1º da Lei Delegada nº 175, de 2007, lotados na Agência RMBH são os
constantes no item II.2 do Anexo II desta lei.

§ 3º – Os cargos a que se refere o “caput” deste artigo e as formas
de recrutamento correspondentes serão definidos em regulamento.

§ 4º – Para o exercício do cargo de titutar de unidade da estrutura
orgânica será exigida qualificação profissional específica, definida com
base nas necessidades técnicas e administrativas da Agência RMBH.

Art. 10 - Fica impedido de exercer cargo de direção da Agência
RMBH aquele que, nos vinte e quatro meses anteriores à data de sua
indicação, tiver:

I – exercido mandato de prefeito nos Municípios da RMBH;
II – mantido um dos seguintes vínculos com empresa que tenha

projeto a ela submetido ou por ela aprovado:
a) acionista ou sócio, com participação superior a 5% (cinco por

cento) do capital social;
b) administrador, gerente ou membro de Conselho de Administração

ou Fiscal;
c) empregado, ainda que com contrato de trabalho suspenso.
Art. 11 – A Agência RMBH poderá requisitar servidores de órgãos e

entidades integrantes da administração pública estadual.
Art. 12 – Os profissionais indicados para ocupar os cargos da

Administração Superior, aos quais se refere o § 1º do art. 9º, serão
pré-qualificados por comissão competente, conforme disciplinado em
regulamento.

Art. 13 – Constituem receitas da Agência RMBH:
I – as dotações consignadas no orçamento do Estado;
II – as transferências do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;
III – as resultantes das tarifas e preços públicos incidentes sobre a

prestação de serviços e sobre o uso ou outorga de uso de bens
públicos administrados pela Agência;
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IV – outras receitas.
Art. 14 – Os recursos advindos das multas administrativas a que se

refere esta lei complementar reverterão para a subconta RMBH do
Fundo de Desenvolvimento Metropolitano.

Art. 15 – A Agência RMBH celebrará Acordo de Resultados, nos
termos da Lei nº 17.600, de 1º de julho de 2008.

Art. 16 – Compete à Sedru a concessão de selo de anuência prévia
a parcelamentos do solo na RMBH e a gestão da receita oriunda
dessa atividade, na forma de regulamento.

Parágrafo único – A competência de que trata o “caput” não interfere
naquela conferida à Agência RMBH para a fiscalização e aplicação de
sanção.

Art. 17 – O disposto nos arts. 6º e 7º não exclui a competência
atribuída ao Sistema Estadual de Meio Ambiente para adotar medidas
disciplinares próprias.

Art. 18 – A Sedru prestará apoio logístico e operacional à Agência
RMBH até sua efetiva instalação.

Art. 19 – A Advocacia-Geral do Estado representará a Agência
RMBH nos processos judiciais em que esta for parte ou interessada
até a implantação de sua Procuradoria Jurídica, que atuará segundo
as diretrizes técnicas do Advogado-Geral.

Art. 20 – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

ANEXO I
(a que se refere o art. 8º da Lei Complementar nº , de de de 2008)
Quantitativos de DAI-unitário e FGI-unitário atribuídos à Agência

RMBH
* - A tabela a que se refere o Anexo I foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 17.12.2008.
ANEXO II

(a que se refere o art. 9º da Lei Complementar nº , de de de 2008)
Quantitativo de cargos de provimento em comissão

II.1 – Cargos em comissão da Administração Superior
* - A tabela a que se refere o item acima foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 17.12.2008.
II.2 – Quantitativo de cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento – DAI
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* - A tabela a que se refere o item acima foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 17.12.2008.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Juarez Távora -

Lafayette de Andrada - Weliton Prado - Sebastião Helvécio.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 28/2007

(Redação do Vencido)
Cria a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de

Belo Horizonte – Agência RMBH.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica criada a Agência de Desenvolvimento da Região

Metropolitana de Belo Horizonte – Agência RMBH –, de acordo com o
§ 2º do art. 4º da Lei Complementar nº 89, de 12 de janeiro de 2006,
na forma de autarquia territorial e especial, com caráter técnico e
executivo, para fins de planejamento, assessoramento e regulação
urbana, viabilização de instrumentos de desenvolvimento integrado da
Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH – e apoio à
execução de funções públicas de interesse comum, com autonomia
administrativa e financeira, personalidade jurídica de direito público,
prazo de duração indeterminado, vinculada à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana – Sedru.

§ 1º – A Agência RMBH tem sede e foro no Município de Belo
Horizonte.

§ 2º – O âmbito de atuação da Agência RMBH equivale à área dos
Municípios integrantes da RMBH, bem como do seu Colar
Metropolitano, nos termos da Lei Complementar nº 89, de 2006.

§ 3º – O disposto no “caput” não exclui a vinculação da Agência ao
Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano da RMBH,
conforme o disposto no art. 17 da Lei Complementar nº 88, de 12 de
janeiro de 2006, ressalvadas as responsabilidades atribuídas à
Agência e as vedações a ela impostas pela legislação em vigor, no
tocante ao orçamento, gestão e finanças.

§ 4º – Considera-se função pública de interesse comum, nos termos
do art. 43 da Constituição Estadual, a atividade ou serviço cuja
realização por parte de um Município, isoladamente, seja inviável ou
cause impacto nos outros Municípios integrantes da região
metropolitana.
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Art. 2º – A organização básica da Agência RMBH compreende:
I – Unidade Colegiada:
a) Conselho de Administração;
II – Direção Superior:
a) Diretoria-Geral;
b) Vice-Diretoria-Geral;
III – Unidades Administrativas:
a) Gabinete;
b) Procuradoria;
c) Assessoria de Comunicação;
d) Assessoria de Apoio Administrativo;
e) Auditoria Seccional;
f) Diretoria de Informação, Pesquisa e Apoio Técnico;
g) Diretoria de Planejamento Metropolitano, Articulação e

Intersetorialidade;
h) Diretoria de Inovação e Logística;
i) Diretoria de Regulação Metropolitana.
§ 1º – A Agência RMBH será dirigida por Diretoria Colegiada,

composta pelo Diretor-Geral, pelo Vice-Diretor-Geral e pelos titulares
das unidades a que se referem as alíneas “f” a “i” do inciso III do
“caput” deste artigo.

§ 2º – Os cargos da Direção Superior a que se refere o inciso II e os
titulares das unidades administrativas a que refere o inciso III do
“caput” deste artigo são de livre nomeação e exoneração do
Governador do Estado, observado o disposto no § 3º.

§ 3º – A nomeação do Diretor-Geral será feita pelo Governador do
Estado a partir de lista tríplice elaborada pelo Conselho de
Desenvolvimento Metropolitano, na forma do regulamento, e
dependerá de aprovação prévia da Assembléia Legislativa.

§ 4º – As competências e a composição do Conselho de
Administração, as competências da Diretoria Colegiada e das
unidades previstas neste artigo e a denominação e as competências
das unidades da estrutura orgânica complementar serão
estabelecidas em decreto.

Art. 3º – Fica criado, no âmbito da Agência RMBH, o Observatório
de Políticas Metropolitanas.

Parágrafo único – O Observatório a que se refere o "caput" deste



1341
artigo tem como objetivos:

I – integrar órgãos e entidades públicos e privados, visando à
produção e disseminação de conhecimento na área de governança
metropolitana;

II – certificar experiências de políticas e gestão metropolitanas;
III – identificar experiências nacionais e internacionais, visando à

difusão de boas práticas relacionadas à formulação e à gestão de
políticas urbanas no espaço metropolitano.

Art. 4º – Compete à Agência RMBH:
I – elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, a que se

refere o art. 5º da Lei Complementar nº 88, de 2006;
II – promover a implementação de planos, programas e projetos de

investimento estabelecidos no Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado, bem como a execução das metas e prioridades
estabelecidas;

III – elaborar e propor, em caráter continuado, estudos técnicos com
objetivos, metas e prioridades de interesse regional, compatibilizando-
os com os interesses do Estado e dos Municípios integrantes da
RMBH;

IV – propor normas, diretrizes e critérios para compatibilizar os
planos diretores dos Municípios integrantes da RMBH com o Plano
Diretor de Desenvolvimento Integrado, no tocante às funções públicas
de interesse comum;

V – manter permanente avaliação e fiscalização da execução dos
planos e programas aprovados para a RMBH;

VI – articular-se com instituições públicas e privadas, nacionais e
internacionais, objetivando a captação de recursos de investimento ou
financiamento para o desenvolvimento integrado da RMBH;

VII – articular-se com os Municípios integrantes da RMBH, com
órgãos e entidades federais e estaduais e com organizações privadas,
visando à conjugação de esforços para o planejamento integrado e o
cumprimento de funções públicas de interesse comum;

VIII – assistir tecnicamente os Municípios integrantes da RMBH;
IX – fornecer suporte técnico e administrativo à Assembléia

Metropolitana e ao Conselho Deliberativo de Desenvolvimento
Metropolitano;

X – estabelecer intercâmbio de informações com organizações
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públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, na sua área de
atuação;

XI – promover diagnósticos da realidade socioeconômica local e de
âmbito metropolitano, com vistas a subsidiar o planejamento
metropolitano;

XII – constituir e manter banco de dados com informações
atualizadas necessárias ao planejamento e à elaboração dos
programas e planos a serem desenvolvidos;

XIII – auxiliar os Municípios da RMBH na elaboração e na revisão de
seus planos diretores;

XIV – colaborar para o desenvolvimento institucional dos Municípios
a que se refere o § 2º do art. 1º desta lei complementar, quando
necessário e tendo em vista a questão do planejamento;

XV – apoiar os Municípios na elaboração de projetos de
desenvolvimento metropolitano, para fins de habilitação ao
recebimento de recursos do Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano;

XVI – exercer poder de polícia administrativa, notadamente no
tocante à regulação urbana metropolitana.

§ 1º – Para o cumprimento das competências previstas neste artigo,
a Agência RMBH poderá:

I – emitir documentos de cobrança e exercer atividades de
arrecadação de tarifas e de pagamentos pela prestação de serviços
ou pelo uso ou outorga de uso de bens públicos sob sua
administração;

II – firmar convênios, contratos e acordos de qualquer natureza e
receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas
de outras entidades e órgãos governamentais, nacionais e
estrangeiros;

III – promover desapropriações e instituir servidões, nos termos de
declaração de utilidade ou necessidade pública ou de interesse social
emanada do Chefe do Poder Executivo competente;

IV – firmar termos de parceria com Organizações da Sociedade Civil
de Interesse Público credenciadas nos termos da legislação estadual;

V – participar de operações conjuntas relacionadas com a
fiscalização de funções públicas de interesse comum;

VI – constituir comitês interinstitucionais, na forma de regulamento,
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para a gerência de projetos específicos na RMBH;

VII – fiscalizar o cumprimento das normas e diretrizes de
planejamento e execução de funções públicas de interesse comum na
RMBH, em especial quanto a normas de parcelamento de solo
metropolitano para fins urbanos e em áreas de interesse especial ou
limítrofes de Município do Colar Metropolitano ou em áreas do Colar
que pertençam a mais de um Município, sem prejuízo das
competências municipais;

VIII – aplicar as sanções administrativas previstas nesta lei.
§ 2º – A gestão das funções públicas de interesse comum se

efetivará, preferencialmente, no que couber, mediante convênios de
cooperação ou consórcios públicos, instrumentos do federalismo
cooperativo de que trata a Lei Federal nº 11.107, de 6 de abril de
2005, a serem formalizados entre o Estado e os Municípios.

§ 3º - A Agência RMBH apoiará tecnicamente a formalização de
mecanismos institucionais voluntários de gestão metropolitana,
notadamente os convênios de cooperação e os consórcios públicos.

§ 4º – A Agência RMBH articulará a cooperação com a União e os
Municípios para viabilização do parcelamento do solo rural.

Art. 5º – Constituem infrações administrativas, além das previstas na
legislação específica, federal ou estadual:

I – promover, por quaisquer meios, loteamento ou desmembramento
do solo para fins urbanos na RMBH sem amparo de ato administrativo
de anuência prévia emanado da autoridade metropolitana competente
ou em desacordo com as disposições desta lei complementar e das
Leis Complementares nºs 88 e 89, de 2006, ou ainda das normas
metropolitanas pertinentes;

II – promover, por quaisquer meios, loteamento ou
desmembramento do solo para fins urbanos na RMBH sem
observância das determinações constantes no ato administrativo de
anuência prévia emitido pela autoridade competente;

III – descumprir ordem administrativa, inclusive embargo ou
suspensão de parcelamento de solo urbano, emitida pela autoridade
competente contra loteamento ou desmembramento de solo que
caracterize irregularidade em face da legislação metropolitana
pertinente;

IV – divulgar ou veicular em proposta, contrato, peça publicitária ou
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comunicação ao público ou interessados afirmação falsa sobre a
regularidade, perante a autoridade metropolitana competente, de
loteamento ou desmembramento de solo para fins urbanos ou ocultar
fraudulentamente fato a eles relativo;

V – descumprir normas e diretrizes específicas relacionadas com a
ordem urbanístico-metropolitana e com outras funções públicas de
interesse comum, emitidas pelos órgãos públicos competentes, nos
termos da legislação pertinente.

§ 1º – Aplicam-se às infrações previstas no inciso I do “caput” deste
artigo:

I – penalidades de multa simples e, no caso de a infração se
prolongar no tempo, multa diária;

II – apreensão dos instrumentos, máquinas, equipamentos ou
veículos de qualquer natureza utilizados na infração, embargo da obra
e demolição da obra em caso de grave prejuízo ao planejamento
metropolitano e aplicação de sanções administrativas, nos termos dos
arts. 6º e 7º desta lei complementar;

III – medida administrativa, representada pela elaboração de
Compromisso de Anuência Corretiva entre o infrator e a Agência
RMBH, para fins de saneamento e compensação dos impactos da
infração.

§ 2º – Aplicam-se às infrações previstas no inciso II do “caput” deste
artigo:

I – penalidades de multa simples e, no caso de a infração se
prolongar no tempo, multa diária;

II – apreensão dos instrumentos, máquinas, equipamentos ou
veículos de qualquer natureza utilizados na infração, embargo da obra
e demolição da obra em caso de grave prejuízo ao planejamento
metropolitano e aplicação de sanções administrativas, nos termos dos
arts. 6º e 7º desta lei complementar;

III – medida administrativa, representada pela suspensão do ato
administrativo de anuência prévia emitido pela autoridade competente
e elaboração de Compromisso de Anuência Corretiva entre o infrator e
a Agência RMBH, para fins de saneamento e compensação dos
impactos da infração.

§ 3º – Aplicam-se às infrações previstas no inciso III do “caput” deste
artigo:
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I – penalidades de multa simples e, no caso de a infração se

prolongar no tempo, multa diária;
II – apreensão dos instrumentos, máquinas, equipamentos ou

veículos de qualquer natureza utilizados na infração e demolição da
obra em caso de grave prejuízo ao planejamento metropolitano;

III – medida administrativa, representada pela suspensão do ato
administrativo de anuência prévia emitido pela autoridade competente
e aplicação de sanções, nos termos dos arts. 6º e 7º desta lei
complementar.

§ 4º – Aplicam-se às infrações previstas no inciso IV do “caput”
deste artigo:

I – penalidades de multa simples e, no caso de a infração se
prolongar no tempo, multa diária;

II – medida administrativa, representada pelo recolhimento dos
instrumentos de divulgação veiculados irregularmente, aplicação de
sanções administrativas, nos termos dos arts. 6º e 7º desta lei
complementar, e elaboração de Compromisso de Anuência Corretiva
entre o infrator e a Agência RMBH, para fins de saneamento e
compensação dos impactos da infração.

§ 5º – Aplicam-se às infrações previstas no inciso V do “caput” deste
artigo:

I – penalidades de multa simples e multa diária caso a infração se
prolongue no tempo;

II – apreensão dos instrumentos, máquinas, equipamentos ou
veículos de qualquer natureza utilizados na infração, embargo da obra
e demolição da obra em caso de grave prejuízo ao planejamento
metropolitano e suspensão parcial ou total do empreendimento ou
atividade;

III – medida administrativa, representada pela aplicação de sanções
administrativas, nos termos dos arts. 6º e 7º desta lei complementar, e
elaboração de Compromisso de Anuência Corretiva entre o infrator e a
Agência RMBH, para fins de saneamento e compensação dos
impactos da infração.

Art. 6º – As infrações em relação a outras funções públicas de
interesse comum da RMBH definidas na legislação pertinente,
incluindo as previstas no art. 5º desta lei complementar, acarretarão
as seguintes sanções, ressalvadas as competências dos órgãos e das
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entidades setoriais envolvidas:

I – advertência escrita;
II – multa simples;
III – multa diária;
IV – apreensão dos instrumentos, máquinas, equipamentos ou

veículos de qualquer natureza utilizados no ato infrator, ainda que de
propriedade de terceiro, e não, do infrator;

V – embargo de obra ou atividade;
VI – demolição de obra;
VII – suspensão parcial ou total de empreendimento ou atividade.
Parágrafo único – As infrações previstas neste artigo não excluem

aquelas estabelecidas no âmbito da competência dos demais entes
federativos nem aquelas inerentes às normas da administração
pública.

Art. 7º – O procedimento administrativo de fiscalização e apuração
das infrações, os critérios para a aplicação de sanções e o
procedimento para elaboração das normas técnicas complementares
serão disciplinados em decreto.

§ 1º – As infrações às normas relativas às funções públicas de
interesse comum no âmbito da RMBH estão sujeitas às sanções
previstas nesta lei complementar, observando-se:

I – o processo administrativo cabível, observada, no que couber, a
Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002;

II – a gravidade do fato, tendo em vista os impactos regionais e suas
conseqüências para o planejamento e o equilíbrio das funções
públicas de interesse comum na RMBH;

III – os antecedentes do infrator e a natureza do serviço ou do
empreendimento relacionados à infração, tendo em vista o
descumprimento da legislação metropolitana pertinente;

IV – a situação econômica do infrator, no caso de multa;
V – a efetividade das medidas adotadas pelo infrator para

afastamento do perigo gerado e para correção do dano causado ao
território metropolitano;

VI – a colaboração do infrator com os órgãos estaduais para solução
dos problemas advindos de sua conduta.

§ 2º – Se o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais
infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções para
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elas previstas.

§ 3º – A multa simples será aplicada ao agente que obstar ou
dificultar ação fiscalizadora.

§ 4º – A multa diária será aplicada sempre que o cometimento da
infração se prolongar no tempo e será computada até que o infrator
comprove a regularização da situação junto à autoridade competente.

§ 5º – Os valores das multas de que tratam os incisos II e III do
“caput” do art. 6º serão fixados em tabela definida em regulamento,
variando de R$1.000,00 (mil reais) a R$1.000.000,00 (um milhão de
reais), estabelecidos de forma proporcional à gravidade do dano e
corrigidos anualmente com base na variação da Unidade Fiscal do
Estado de Minas Gerais – Ufemg.

§ 6º – A tabela a que se refere o parágrafo anterior escalonará as
multas em cinco faixas, a saber:

I – R$1.000,00 (mil reais) a R$200.000,00 (duzentos mil reais);
II – R$200.001,00 (duzentos mil e um reais) a R$400.000,00

(quatrocentos mil reais);
III – R$400.001,00 (quatrocentos mil e um reais) a R$600.000,00

(seiscentos mil reais);
IV – R$600.001,00 (seiscentos mil e um reais) a R$800.000,00

(oitocentos mil reais);
V – R$800.001,00 (oitocentos mil e um reais) a R$1.000.000,00 (um

milhão de reais).
§ 7º – Sujeita-se à multa de 100% (cem por cento) do valor

estabelecido para a penalidade a pessoa física ou jurídica que utilizar
ou propiciar a utilização de documento relativo a seu recolhimento
com autenticação falsa, sem prejuízo das demais sanções penais
cabíveis.

§ 8º – Na reincidência em infração punida com multa, a pena será
aplicada em dobro e, a partir da segunda reincidência na mesma
infração, a critério da autoridade competente, poderá ser aplicada a
pena de suspensão de atividades.

§ 9º – Os débitos resultantes de multas aplicadas em decorrência
desta lei complementar poderão ser parcelados e corrigidos
monetariamente e, em caso de inadimplência, o parcelamento
concedido dará lugar ao vencimento antecipado.

Art. 8º – Os quantitativos de DAIs-unitários e FGIs-unitários, a que
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se refere o Anexo IV da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de
2007, destinados à Agência RMBH, são os constantes no Anexo I
desta lei.

Parágrafo único – A identificação das FGIs a que se refere o “caput”
será disciplinada em regulamento.

Art. 9º – Ficam destinados à Agência RMBH e incluídos no Quadro
Geral de Cargos de Provimento em Comissão a que se refere o
“caput” do art. 1º da Lei Delegada nº 175, de 2007, os cargos
constantes no Anexo II desta lei.

§ 1º – Os cargos da Administração Superior da Agência RMBH, de
que trata o § 1º do art. 1º da Lei Delegada nº 175, de 2007, são os
constantes no item II.1 do Anexo II desta lei.

§ 2º – Os cargos do Grupo de Direção e Assessoramento da
Administração Autárquica e Fundacional, de que trata o “caput” do art.
1º da Lei Delegada nº 175, de 2007, lotados na Agência RMBH, são
os constantes no item II.2 do Anexo II desta lei.

§ 3º – Os cargos a que se refere o “caput” deste artigo e as formas
de recrutamento correspondentes serão definidos em regulamento.

§ 4º – Para o exercício do cargo de titular de unidade da estrutura
orgânica, será exigida qualificação profissional específica, definida
com base nas necessidades técnicas e administrativas da Agência
RMBH.

§ 5º – Os profissionais indicados para ocupar os cargos da
Administração Superior, aos quais se refere o § 1º deste artigo, serão
pré-qualificados por comissão competente, conforme disciplinado em
regulamento.

Art. 10 – Fica impedida de exercer cargo de direção da Agência
RMBH a pessoa que, nos doze meses anteriores à data de sua
indicação, tiver mantido um dos seguintes vínculos com empresa que
tenha projeto a ela submetido ou por ela aprovado:

I – acionista ou sócio, com participação superior a 5% (cinco por
cento) do capital social;

II – administrador, gerente ou membro de conselho de administração
ou fiscal;

III – empregado, ainda que com contrato de trabalho suspenso.
Parágrafo único – O impedimento previsto no artigo anterior

estende-se ao titular de mandato de Prefeito nos Municípios da
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Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Art. 11 – A Agência RMBH poderá requisitar servidores de órgãos e
entidades integrantes da administração pública estadual.

Art. 12 – Constituem receitas da Agência RMBH:
I – as dotações consignadas no orçamento do Estado;
II – as transferências do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;
III – as resultantes das tarifas e preços públicos incidentes sobre a

prestação de serviços e sobre o uso ou outorga de uso de bens
públicos administrados pela Agência;

IV – outras receitas.
Art. 13 – Os recursos advindos das multas administrativas a que se

refere esta lei complementar reverterão para a subconta RMBH do
Fundo de Desenvolvimento Metropolitano.

Art. 14 – A Agência RMBH celebrará Acordo de Resultados, nos
termos da Lei nº 17.600, de 1º de julho de 2008.

Art. 15 – Compete à Sedru a concessão de selo de anuência prévia
a parcelamento de solo na RMBH e a gestão da receita oriunda dessa
atividade, na forma de regulamento.

Parágrafo único – A competência de que trata o “caput” não interfere
naquela conferida à Agência RMBH para a fiscalização e a aplicação
de sanção.

Art. 16 – O disposto nos arts. 6º e 7º não exclui a competência
atribuída ao Sistema Estadual de Meio Ambiente para adotar medidas
disciplinares próprias.

Art. 17 – A Sedru prestará apoio logístico e operacional à Agência
RMBH até sua efetiva instalação.

Art. 18 – A Agência RMBH absorverá as funções públicas de
interesse comum relativas ao transporte metropolitano no prazo de
dezoito meses contados a partir da vigência da lei específica que
regular a matéria.

Art. 19 – A Advocacia-Geral do Estado representará a Agência
RMBH nos processos judiciais em que esta for parte ou interessada
até a implantação de sua Procuradoria Jurídica, que atuará segundo
as diretrizes técnicas do Advogado-Geral.

Art. 20 – Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

ANEXO I
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(a que se refere o art. 8º da Lei Complementar nº , de de de 2008)
Quantitativos de DAI-unitário e FGI-unitário atribuídos à Agência

RMBH
* - A tabela a que se refere o Anexo I foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 17.12.2008.
ANEXO II

(a que se refere o art. 9º da Lei Complementar nº , de de de 2008)
Quantitativo de cargos de provimento em comissão

II.1 – Cargos em comissão da Administração Superior
* - A tabela a que se refere o item acima foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 17.12.2008.
II.2 – Quantitativo de cargos de provimento em comissão do Grupo

de Direção e Assessoramento – DAI
* - A tabela a que se refere o item acima foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 17.12.2008.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.271/2007

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o Projeto de Lei nº
1.271/2007 declara como patrimônio cultural do Estado o Caminho da
Luz e dá outras providências.

Aprovado no 1º turno com a Emenda nº 1, apresentada por esta
Comissão, vem agora o projeto para análise em 2º turno, nos termos
do art. 189, combinado com o art. 102, XVII, “d”, ambos do Regimento
Interno da Casa.

A redação do vencido segue anexa a este parecer, conforme
determina o § 1º do art. 189 do instrumento regimental.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe visa a declarar como patrimônio

histórico e cultural do Estado a rota de peregrinação conhecida por
Caminho da Luz. Conforme se depreende da justificação do projeto, a
intenção é salvaguardar esta rota de peregrinação, que inicia na
cidade de Tombos e termina em Alto Caparaó, passando pelos
Municípios de Pedra Dourada, Faria Lemos, Carangola, Caiana,
Espera Feliz e Caparaó.

O reconhecimento como patrimônio cultural se dará por meio do
registro, nos termos do Decreto nº 42.505, de 15/4/2002, que institui
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as formas de registros de bens culturais de natureza imaterial ou
intangível que constituem patrimônio cultural de Minas Gerais.

A obtenção do título de patrimônio cultural de Minas Gerais não
apenas divulgará a existência deste local de busca da espiritualidade,
como promoverá o desenvolvimento turístico e econômico da região.

Ao apreciar o projeto no 1º turno, esta Comissão julgou necessária a
apresentação de emenda para a adequação formal de seus termos à
definição de patrimônio.

Acatada pelo Plenário da Casa a alteração apresentada,
continuamos favoráveis à declaração de patrimônio cultural do
Caminho da Luz.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto

de Lei nº 1.271/2007 na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Inácio

Franco.
PROJETO DE LEI N° 1.271/2007

(Redação do Vencido)
Declara patrimônio cultural do Estado a rota de peregrinação

Caminho da Luz.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarado patrimônio cultural do Est ado o Caminho da

Luz, rota de peregrinação que abrange os Municípios de Tombos,
Pedra Dourada, Faria Lemos, Carangola, Caiana, Espera Feliz,
Caparaó e Alto Caparaó.

Art. 2° – Compete ao Poder Executivo adotar as medi das cabíveis
para o registro do bem cultural de que trata esta lei, nos termos do
inciso IV do § 1° do art. 1° do Decreto n° 42.505, de 15 de abril de
2002.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.957/2007

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o Projeto de Lei nº
1.957/2007 visa a alterar a Lei nº 11.404, de 25/1/94, que contém
normas de execução penal.



1352
Aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, retorna agora o

projeto a esta Comissão para receber parecer para o 2º turno, nos
termos do art. 189, combinado com o art. 102, XV, “a”, do Regimento
Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

O projeto de lei em análise visa a alterar o art. 128 da Lei nº 11.404,
de 1994, que contém as normas de execução penal. Esse dispositivo
obriga os estabelecimentos penitenciários destinados a mulheres a
dispor de dependência dotada de material de obstetrícia, para atender
à mulher grávida ou à parturiente, cuja urgência do estado não
permita a transferência para hospital civil. Na proposição em análise,
permanece a obrigação de se manter dependência com capacidade
para atendimento obstétrico nos estabelecimentos penitenciários, mas
para atendimento apenas em caráter excepcional. A modificação
pretendida visa a garantir à gestante detida transferência para unidade
de saúde capacitada, nas quatro semanas anteriores à data prevista
para o parto.

Segundo dados do Sistema Integrado de Informações Penitenciárias
– Infopen –, em junho de 2008 o sistema prisional mineiro abrigava
2.071 presas, sendo 819 em dependências da Polícia Civil e 1.252 no
sistema administrado pela Subsecretaria de Administração Prisional
da Secretaria de Estado de Defesa Social – Seds.

Conforme a Carta Magna, “a saúde é um direito de todos e um dever
do Estado”. Assim, as pessoas que se encontram detidas em alguma
unidade prisional não devem ser privadas desse atendimento
universal. A privação de liberdade não significa que a pessoa perdeu
os direitos e garantias fundamentais, assegurados
constitucionalmente, como direito à assistência médica, judiciária e
social.

As medidas desenvolvidas no âmbito da atenção à saúde da
população carcerária foram direcionadas para o controle de doenças
sexualmente transmissíveis, como a aids, bem como para ações de
combate aos danos associados ao uso abusivo de álcool e drogas.
Reconhecendo sua responsabilidade diante da importância da
reorientação desse modelo assistencial para as pessoas privadas de
liberdade, o Ministério da Saúde, em ação integrada com o Ministério
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da Justiça, elaborou o Plano Nacional de Saúde no Sistema
Penitenciário - PNSSP -, desenvolvido segundo uma lógica de
atenção à saúde fundamentada nos princípios do Sistema Único de
Saúde - SUS.

No Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - 2008-2011, o
programa estruturador Viva Vida, da área de resultados Vida
Saudável, tem por objetivo reduzir a mortalidade infantil por meio do
planejamento familiar, da atenção ao pré-natal, ao puerpério, ao
recém-nascido e à criança até 1 ano de idade. O programa Viva Vida
articula atividades identificadas como prioritárias para a promoção da
saúde da mulher e da criança, promovendo a garantia de acesso à
rede de atenção à saúde da mulher e da criança, com atendimento de
qualidade e humanizado. Para ingresso no programa, as mulheres
grávidas, em todo o Estado, devem portanto ser identificadas e
acompanhadas, tendo cada gestante como referência a unidade de
saúde territorialmente responsável.

Assim, ratificamos a opinião exarada por esta Comissão em 1º turno.
Entendemos que tanto o programa Viva Vida quanto o PNSSP
atendem a mulher sentenciada. O que deve ser assegurado é o
acesso da gestante detida ao programa Viva Vida ou a programa
similar que venha a ser implantado, destinado à atenção materno-
infantil, seja pela equipe da unidade básica de saúde implantada no
interior da unidade prisional, conforme o PNSSP, seja por atendimento
em unidade básica de saúde que constitua referência territorial para
as mulheres da unidade prisional. É de fundamental importância editar
norma expressa para assegurar que a unidade prisional notifique a
unidade de atenção básica de saúde de seu território acerca da
ocorrência de presa gestante, de presa lactante e de presa
acompanhada de seu filho na primeira infância, além de obrigar que
se notifique a unidade de atenção básica de saúde acerca da
transferência de presa em qualquer dessas situações para outra
unidade prisional, a fim de garantir continuidade e resolutividade no
atendimento prestado à saúde da mulher e da criança.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de

Lei nº 1.957/2007 na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.



1354
Sargento Rodrigues, Presidente e relator - Délio Malheiros - Ivair

Nogueira.
PROJETO DE LEI Nº 1.957/2007

(Redação do Vencido)
Acrescenta os §§ 1º e 2º ao art. 128 da Lei nº 11.404, de 25 de

janeiro de 1994, que contém as normas de execução penal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Ficam acrescentados ao art. 128 da Lei nº 11.404, de 25 de

janeiro de 1994, os seguintes §§ 1º e 2º:
“Art. 128 – (...)
§ 1º – As unidades do sistema prisional e penitenciário notificarão à

unidade de atenção básica de saúde de referência do seu território a
existência de presa grávida, lactante ou acompanhada de filho na
primeira infância, para a regularização do atendimento à saúde
materno-infantil.

§ 2º – As unidades do sistema prisional e penitenciário notificarão à
unidade de atenção básica de saúde de referência do seu território a
transferência para outra unidade prisional, com indicação do novo
local de internação, de presa grávida, lactante ou acompanhada de
filho na primeira infância, para a regularização e continuidade do
atendimento à saúde materno-infantil.”.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.174/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Sarzedo 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 2.174/2008, na forma aprovada no 1º turno,

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sarzedo terreno
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com área de 2.000m², situado no quarteirão nº 1 da Vila Satélite,
nesse Município.

Em atendimento ao interesse público, o parágrafo único do art. 1º
estabelece que o imóvel abrigará a sede da administração pública
municipal; e o art. 2º prevê sua reversão ao patrimônio do doador se,
findo o prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública
de doação, não lhe tiver sido dada essa destinação.

Importa observar que a transferência de domínio de bens públicos
somente pode ser efetivada com a autorização legislativa de que trata
o projeto de lei em análise, em observância 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.

Reitera-se o entendimento de que a proposição em tela atende aos
preceitos legais que versam sobre alienação de patrimônio público,
não representa despesas para o erário e não acarreta repercussão na
Lei Orçamentária. Em decorrência disso, pode ser transformada em
lei.

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

2.174/2008, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Juarez Távora, relator - Lafayette de Andrada

- Antônio Júlio.
PROJETO DE LEI Nº 2.174/2008

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sarzedo o imóvel

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

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

a sede da administração pública municipal.
Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do

Estado se, findo o prazo de três anos contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.393/2008
(Nova redação, nos termos do art. 138, § 1º, do Regimento Interno)

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
altera a Lei nº 6.763, de 26/12/75, que consolida a legislação tributária
do Estado.

Aprovada no 1º turno com as Emendas nºs 1 e 2, retorna a
proposição a esta Comissão para receber parecer de 2º turno,
cabendo-nos ainda elaborar a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Durante a discussão do parecer, foi apresentada proposta de
emenda, dando nova redação à Emenda nº 2 por nós apresentada
neste turno, a qual foi aprovada pela Comissão e incorporada neste
parecer.

Fundamentação
O projeto em exame pretende alterar o inciso XIV do art. 114 da Lei

nº 6.763, de 1975, com o intuito de conceder isenção da Taxa de
Segurança Pública incidente sobre a realização das 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. A alteração
proposta constitui, portanto, 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.

Em atendimento ao disposto no art. 14 da Lei de Responsabilidade
Fiscal, foi enviada a esta Casa, por meio de ofício da Subsecretaria da
Casa Civil, nota técnica contendo estudo de impacto na arrecadação
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da taxa decorrente do projeto, elaborado pela Secretaria de Estado de
Fazenda, a partir da base de dados da Polícia Militar de Minas Gerais
– PMMG. De acordo com a referida nota técnica, o impacto da
ampliação da isenção, proposto pelo projeto, é estimado em
R$521.472,95. Isso representa aproximadamente 0,002% da receita
tributária total arrecadada no Estado no ano de 2007.

Durante a discussão do projeto no 1º turno, a Comissão de
Constituição e Justiça apresentou a Emenda nº 1, com o objetivo 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
de segurança penitenciária, para uso pessoal. Esta Comissão, por sua
vez, apresentou a Emenda nº 2, visando à inclusão das partidas de
futebol amador na isenção da Taxa de Segurança Pública. As
referidas emendas, que aperfeiçoam o projeto, foram aprovadas em
Plenário.

Conforme nosso entendimento expresso no 1º turno, o projeto
atende ao princípio constitucional da isonomia, ao estender o mesmo
tratamento tributário a todas as partidas de futebol no Estado. Por
essa razão, merece ser aprovado. A fim de efetuar uma pequena
adequação na redação do art. 3º, bem como propor alteração na
legislação tributária, relativa à não-incidência em operações de
arrendamento mercantil, apresentamos emendas à proposição.

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

2.393/2008, no 2º turno, com as Emendas nºs 1 e 2 ao vencido no 1º
turno, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 3º a seguinte redação:
“Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,

produzindo o seu art. 1º efeitos a partir de 28 de dezembro de 2007.”.
EMENDA Nº 2

Acrescente-se onde convier:
“Art. ... – O § 6º do art. 7º da Lei nº 6.763, de 1975, passa a vigorar

com a seguinte redação:
‘Art. 7º – (...)
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§ 6º – Na hipótese do inciso XXIII deste artigo:
I – a não-incidência não alcança as seguintes situações:
a) a importação de bem ou mercadoria objeto de arrendamento

mercantil com opção de compra ao arrendatário;
b) a venda do bem arrendado ao arrendatário;
II – o pagamento antecipado do valor residual descaracteriza o

contrato de arrendamento mercantil.’.”.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Weliton Prado -

Antônio Júlio - Juarez Távora - Lafayette de Andrada.
PROJETO DE LEI Nº 2.393/2008

(Redação do Vencido)
Altera a Lei nº 6.763, de dezembro de 1975, que consolida a

legislação tributária do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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.”.
(...)
Art. 2º – O art. 12 da Lei nº 6.763, de 1975, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 62:
“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.”.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos a partir de 28 de dezembro de 2007.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.588/ 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 Montes
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Claros o imóvel 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 2.588/2008 tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Montes Claros área com 2.200m²,
situada no lugar denominado Malhada Santos Reis, nesse Município,
para ser utilizado com fins educacionais e sociais, em atendimento às
demandas da comunidade.

Cabe ressaltar que o art. 2º da proposição prevê a reversão do
imóvel ao doador se, no prazo de cinco anos contados da data da
escritura pública de doação, não lhe for dada a destinação
mencionada.

Para a alienação de patrimônio púbico, ainda que para outro ente da
Federação, é exigida autorização legislativa pelo art. 18 da
Constituição do Estado; pelo art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993,
que institui normas para licitações e contratos da administração
pública; e pelo § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que
estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle
dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal.

O projeto de lei em análise 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.

Entretanto, apresentamos a Emenda nº 1, ao final deste parecer,
para autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Canaã área
com 10.000m², para a implantação de uma agroindústria,
principalmente fábricas de farinha de milho e de doce caseiro, que já
possuem recursos alocados por meio do Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar – Pronaf –, com o objetivo de
financiar as atividades agropecuárias do produtor rural e de sua
família, compatíveis com a natureza da exploração rural e com o
melhor emprego da mão-de-obra familiar.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
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2.588/2008, no 2º turno, com a Emenda nº 1,apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1
Acrescente-se o seguinte art. 2º, renumerando-se os seguintes:
“Art. 2º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Canaã o imóvel constituído de área com 10.000m² (dez mil metros
quadrados), situado nesse Município, e registrado sob o nº 13.391, no
Livro 3-Z, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Viçosa.

Parágrafo único - O imóvel descrito neste artigo destina-se à
implantação de uma agroindústria, com fábricas de farinha de milho e
de doce caseiro.”.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Juarez Távora -

Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.684/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Patrús Filho, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a isenção de ICMS na importação de máquinas,
equipamentos, partes e acessórios destinados a empresa de
radiodifusão e dá outras providências.

Aprovada no 1º turno na forma do Substitutivo n° 1,  retorna a
proposição a esta Comissão para receber parecer de 2º turno,
cabendo-nos ainda elaborar a redação do vencido, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
O objetivo do projeto em exame é conceder isenção de ICMS nas

operações relativas a importação de máquinas, equipamentos, partes
e acessórios destinados a empresa de radiodifusão sonora e de sons
e imagens de recepção livre e gratuita, para aquisição de conversor,
“software” e demais equipamentos necessários para implantação do
sistema de televisão digital. Segundo o autor, a intenção é tornar mais
célere a implantação da televisão digital no Estado, beneficiando, em
última análise, toda a população, que passaria a ter à sua disposição
a última tecnologia em termos de televisão, a qual proporciona
excelente qualidade de imagem e amplia sobremaneira a
possibilidade de interatividade com o telespectador.

A proposição, conforme já foi salientado por esta Comissão, atende
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ao disposto no art. 155, § 2º, inciso XII, “g”, da Constituição Federal,
combinado com a Lei Complementar Federal nº 24, de 7/1/75, que
condicionam a concessão e revogação de isenções, incentivos e
benefícios fiscais de ICMS à celebração de convênio interestadual no
âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária - Confaz. No
caso em análise, o Confaz, por meio do Convênio ICMS n° 10, de
março de 2007, alterado pelo Convênio ICMS n° 68, d e julho de 2007,
autorizou os Estados e o Distrito Federal a isentar do ICMS as
operações de importação de máquinas, equipamentos, aparelhos e
instrumentos enumerados em seu anexo, bem como das respectivas
partes, peças e acessórios, desde que tais produtos sejam
desonerados de tributos de competência da União, quais sejam o
Imposto de Importação, as contribuições para o PIS-Pasep e a Cofins,
e comprovadamente não haja produto similar produzido no País.

Cabe ressaltar que o Regulamento do ICMS, em seu Anexo I, Parte
I, item 158, já prevê essa isenção. Assim, a aprovação da proposição
vem sanar a inexistência de lei autorizando a concessão do benefício,
de acordo com o que determina o Código Tributário Nacional,
conforme nos pronunciamos anteriormente. Por outro lado, não há
que observar as condições estabelecidas pelo art. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, uma vez que o benefício já se encontra
previsto em decreto.

Durante a discussão do projeto no 1º turno, a Comissão de
Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo n° 1, que aprimorou a
proposta original, a partir de sugestão do próprio autor. Na proposta, o
Poder Executivo é autorizado a conceder a referida isenção, desde
que a operação seja efetuada por empresa concessionária da
prestação de serviços públicos de radiodifusão sonora e de sons e
imagens de recepção livre e gratuita, nos termos do Convênio ICMS
10, de 30/3/2007.

Reiteramos o nosso parecer de 1º turno, em que entendemos que,
do ponto de vista financeiro e orçamentário, não há óbice à aprovação
da matéria na forma do referido substitutivo.

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

2.684/2008, no 2° turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
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Zé Maia, Presidente - Juarez Távora, relator - Antônio Júlio -

Lafayette de Andrada.
PROJETO DE LEI Nº 2.684/2008

(Redação do Vencido)
Dispõe sobre a isenção de ICMS na importação de máquinas,

equipamentos, partes e acessórios destinados a empresa de
radiodifusão e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – incidente na importação
de máquinas, equipamentos, aparelhos, instrumentos, suas
respectivas partes, peças e acessórios, efetuada por empresa
concessionária da prestação de serviços públicos de radiodifusão
sonora e de sons e imagens de recepção livre e gratuita, nos termos
do Convênio ICMS 10, de 30 de março de 2007.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.701/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Lafayette de Andrada, o projeto de lei em
tela altera a Lei nº 15.424, de 30/12/2004, que dispõe sobre a fixação,
a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos
atos praticados pelos serviços notariais e de registro, o recolhimento
da Taxa de Fiscalização Judiciária e a compensação dos atos sujeitos
a gratuidade estabelecida em lei federal e dá outras providências.

Aprovado no 1º turno, retorna a matéria a esta Comissão para
receber parecer no 2º turno, nos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição em tela visa alterar 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,
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considerando “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 às quotas de rateios de despesas, e de multas
aplicadas”.

Conforme manifestação desta Comissão no 1º turno, entendemos
que não existe impedimento de ordem financeira e orçamentária à
aprovação do projeto, uma vez que sua aplicação não gera nenhum
gasto para os cofres públicos nem fere a Lei de Responsabilidade
Fiscal. As obrigações pertinentes ao projeto já são permitidas pela
legislação federal, cuidando-se apenas de evidenciá-las em legislação
estadual. Trata-se, portanto, de projeto com conteúdo efetivo e
socialmente adequado. Dessa forma, a matéria deve prosperar nesta
Casa.

Por sugestão do Poder Executivo, enviada através de ofício,
apresentamos ao final de nosso parecer a Emenda nº 1.

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

2.701/2008 no 2º turno, com a Emenda nº 1, a seguir apresentada.
EMENDA Nº 1

O art. 1º da Lei nº 14.313, de 19 de junho de 2002, fica acrescido do
seguinte parágrafo único:

“Art. 1º - (...)
Parágrafo único - A isenção a que se refere o “caput” se aplica aos

emolumentos relativos à certidão de registro de área, em nome do
beneficiário ou antecessores, de que trata o art. 30, § 1º, V, da Lei nº
11.020, de 8 de janeiro de 1993.”.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Juarez Távora -

Lafayette de Andrada.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.756/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
visa autorizar o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais – DER-MG – a doar ao Estado de Minas Gerais o imóvel
que especifica.
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A proposição foi aprovada no 1º turno, com a Emenda nº 1, e retorna

a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno,
conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do
Regimento Interno.

Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido art. 189,
apresentamos ao final a redação do vencido, que integra este parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.756/2008, na forma aprovada no 1º turno,

autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Estado de Minas Gerais imóvel
com área de 573m², situado na Rua Marechal Deodoro, nº 944,
Centro, Município de Poços de Caldas.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º, o referido terreno
destina-se à instalação, funcionamento e uso do grupo de Polícia
Rodoviária Estadual, em conformidade com o interesse dessa
comunidade. Ademais, o art. 2º preceitua que o imóvel reverterá ao
patrimônio do doador se, findo o prazo de três anos contados da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada essa
finalidade.

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.

Ressalte-se, por fim, 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

2.756/2008, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Juarez Távora, relator - Lafayette de Andrada

- Antônio Júlio.
PROJETO DE LEI Nº 2.756/2008
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(Redação do Vencido)

Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Estado de Minas Gerais o imóvel
que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado

de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a doar ao Estado de Minas
Gerais imóvel com área de 573m² (quinhentos e setenta e três metros
quadrados), situado na Rua Marechal Deodoro, nº 944, Centro,
Município de Poços de Caldas, lote 8, quadra 18, matriculado sob o nº
4.438, no Livro 3-B, fls. 92, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Poços de Caldas.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” destina-se a
instalação, funcionamento e uso do grupo de Polícia Rodoviária
Estadual.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.789/2008

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em comento
dispõe sobre o Conselho Estadual de Turismo.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,
e retorna agora a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2º
turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VIII, do
Regimento Interno.

Em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 189 do Regimento
Interno, a redação do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição em análise visa alterar a lei que institui o Conselho

Estadual de Turismo – CET –, com o fim de modernizar a atuação
desse Conselho e torná-lo mais efetivo.

De acordo com a legislação federal que dispõe sobre o Conselho
Nacional de Turismo e o Plano Nacional de Turismo, cada Estado da
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Federação deve contar com o seu Conselho Estadual de Turismo e/ou
um Fórum Estadual de Turismo.

Apesar de legislação específica ter criado o CET e de seus
membros terem sido designados pelo Governador do Estado para
mandato de dois anos, a entidade não cumpriu até o momento com
suas atribuições legais. Essa lacuna foi efetivamente preenchida pelo
Fórum Estadual de Turismo – FET –, instalado no ano de 2003 pelo
Governador do Estado.

O Fórum é constituído de 33 membros, 5 dos quais oriundos de
instituições públicas, como a Assembléia Legislativa, e 28 de
entidades privadas ligadas ao “trade” turístico. É presidido pelo titular
da Secretaria de Estado de Turismo - Setur - e tem o vice-presidente
escolhido por voto secreto dos membros representantes da iniciativa
privada. Sua atuação tem por objetivo fortalecer a cadeia produtiva de
Turismo no Estado, promovendo discussões, debates e propondo
soluções relacionadas ao turismo sustentável. Contudo, apesar de
todo o trabalho realizado até o momento, vez por outra a sua
legitimidade é questionada, uma vez que o Fórum não foi instituído
por lei.

O projeto de lei em tela, que reúne propostas apresentadas por um
grupo de trabalho com a participação desta Comissão, dispõe sobre o
Conselho Estadual de Turismo e, conseqüentemente, proverá
embasamento legal para as atividades exercidas pelos membros do
FET.

No entanto, algumas propostas apresentadas pelo mencionado
grupo não foram incorporadas à matéria que chega a esta Casa. Para
discutir o assunto, esta Comissão realizou uma audiência pública no
dia 27 de novembro do corrente ano, com a participação da Secretaria
de Estado de Turismo e de membros do Fórum Estadual de Turismo.
Essa audiência trouxe valiosos subsídios para aperfeiçoamento do
projeto, confirmando-se a necessidade de se recepcionarem aquelas
propostas no projeto de lei em comento, as quais foram incorporadas
por meio do Substitutivo nº 1.

São tópicos como a possibilidade de o CET se manifestar sobre a
proposta orçamentária anual da Secretaria de Estado de Turismo, a
previsão de recondução dos membros do Conselho por mais de uma
vez e de dispor de assessoramento especial de representante
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indicado pelo Ministério do Turismo para viabilizar a integração das
duas esferas de governo, de forma a conjugar o Plano Nacional e o
Plano Estadual de Turismo. Ressalte-se ainda que, para dar
prosseguimento aos trabalhos desenvolvidos pelo FET, acatou-se o
entendimento de que as vagas do Conselho destinadas à sociedade
civil organizada, ligada ao “trade” turístico, na sua primeira
constituição, devem ser ocupadas, preferencialmente, pelos atuais
membros desse Fórum.

Apesar das melhorias introduzidas, a partir de uma análise mais
acurada do vencido no 1º turno, constata-se ainda a necessidade de
adequar o projeto para maior coerência. O vencido dispõe que a forma
de escolha dos 43 membros do Conselho e a sua composição integral
serão definidas no Regimento Interno. No entanto, compete ao
Conselho, de acordo com o inciso VI do art. 2º, deliberar sobre a
elaboração do Regimento Interno. Só após essa deliberação, o
Regimento seria aprovado por Decreto.

O vencido, ao reproduzir os objetivos básicos da proposta original do
Governador, estabelece a constituição do Conselho: o Secretário da
Setur (que seria o Presidente) ou o Adjunto do Secretário (que o
substituiria em sua ausência ou impedimento); o Vice-Presidente
(eleito entre os membros da sociedade civil organizada); um
representante indicado pela Assembléia Legislativa (relacionado entre
os membros do poder público); e os membros oriundos do Fórum
Estadual de Turismo (no total de 28 da sociedade civil), que
ocupariam as vagas do setor privado para a primeira constituição do
Conselho. Portanto, o Conselho, mesmo que constituído apenas
parcialmente, já teria a prerrogativa de deliberar sobre a elaboração
do Regimento Interno, que trataria até mesmo da forma de escolha e
da composição dos demais membros do conselho. Há, portanto, uma
lacuna que somente poderá ser preenchida se a composição integral
do Conselho for definida em decreto (como previsto no projeto de lei
original), respeitando-se os demais dispositivos relativos à sua
composição e atribuições.

Impõe-se ainda a melhoria da redação de outros dispositivos. O § 5º
do art. 3º determina que ao Vice-Presidente caberão as funções
executivas, cabendo-lhe substituir o Presidente na sua ausência ou
impedimento. Ora, entendemos que tais funções executivas
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competem originalmente ao Presidente do Conselho, e não somente
ao Vice-Presidente. Este, eleito entre os membros da sociedade civil
organizada, por meio de votação secreta, para mandato de um ano,
permitida uma recondução, poderá substituir o Presidente, na sua
ausência ou impedimento, mesmo nas funções executivas relativas ao
Conselho.

Assim, com o objetivo de fazer os ajustes mencionados no 2º turno,
apresentamos o Substitutivo n° 1.

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

2.789/2008, no 2º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre o Conselho Estadual de Turismo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O Conselho Estadual de Turismo – CET –, instituído pela

Lei nº 8.502, de 19 de dezembro de 1983, é um colegiado de caráter
consultivo, propositivo, deliberativo e órgão superior de
assessoramento e integração da Secretaria de Estado de Turismo –
Setur –, com a finalidade de propor ações, oferecer subsídios para a
formulação e apoiar a execução da Política Estadual de Turismo,
tendo em vista sua consolidação e continuidade.

Parágrafo único – Para efeitos desta lei, a expressão Conselho
Estadual de Turismo, o termo Conselho e a sigla CET se equivalem.

Art. 2º – Compete ao CET:
I – propor ações de integração entre os entes públicos de turismo e

a iniciativa privada do setor, com o objetivo de desenvolver e qualificar
a oferta turística do Estado;

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

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

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

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

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

d) o calendário oficial de eventos turísticos do Estado;
e) as campanhas de divulgação, a conscientização e a defesa do

patrimônio turístico;
f) as normas e diretrizes para as atividades de fomento turístico;
IV – manifestar-se sobre a proposta orçamentária anual da Setur;
V – contribuir para o desenvolvimento e a consolidação das

instâncias regionais de turismo de Minas Gerais;
VI – elaborar seu regimento interno e respectivas alterações, a

serem aprovados por meio de decreto.
Art. 3º – O CET compõe-se de quarenta e três membros, sendo

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

§ 1º – A composição integral do Conselho e a forma de escolha de
seus membros serão definidas em decreto, observado o disposto no
art. 7º desta lei.

§ 2º – Os membros do CET indicarão representantes efetivos e
suplentes que serão designados pelo Governador do Estado, na forma
do regulamento, para mandato de dois anos e permitida a
recondução, obedecido o critério da representação dos diversos
segmentos do setor turístico.

§ 3º – Os membros do CET não são remunerados por sua atuação
no Conselho, a qual será considerada prestação de serviços de
relevante interesse público.

§ 4º – O CET será presidido pelo Secretário de Estado de Turismo e,
na sua ausência ou impedimento, pelo Secretário Adjunto do Estado
de Turismo.

§ 5º – O Vice-Presidente será eleito entre os membros da sociedade
civil organizada, por meio de votação secreta, para mandato de um
ano, permitida uma recondução, cabendo-lhe substituir o Presidente,
na sua ausência ou impedimento, mesmo nas funções executivas
relativas ao Conselho.

§ 6º – A Assembléia Legislativa indicará um dos representantes do
setor público a que se refere o “caput” deste artigo.

Art. 4° – O Conselho instituirá câmaras temáticas p ara dar suporte
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às ações enumeradas nos incisos II e III do art. 2º e para analisar e
elaborar pareceres sobre projetos turísticos apresentados por
entidades públicas ou privadas, na forma do seu regimento interno.

Parágrafo único – O Conselho instituirá, para assessoramento dos
trabalhos das câmaras temáticas, grupos técnicos de trabalho, nos
termos do seu regimento interno.

Art. 5º – O CET poderá contar com assessoramento especial de
representante indicado pelo Ministério do Turismo.

Art. 6º – A Setur prestará suporte técnico, financeiro e administrativo
para o funcionamento do CET, que contará com uma secretaria
executiva.

Art. 7º – Na primeira constituição do Conselho, as vagas destinadas
às instituições da sociedade civil organizada serão ocupadas pelos
membros do Fórum Estadual de Turismo de Minas Gerais e, caso
necessário, por representantes de outras entidades da sociedade civil
indicados pelo Fórum.

Art. 8º – Fica revogada a Lei nº 14.540, de 29 de dezembro de 2002.
Art. 9º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Vanderlei Miranda, Presidente e relator - Eros Biondini - Cecília

Ferramenta.
PROJETO DE LEI Nº 2.789/2008

(Redação do Vencido)
Dispõe sobre o Conselho Estadual de Turismo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O Conselho Estadual de Turismo – CET –, instituído pela

Lei nº 8.502, de 19 de dezembro de 1983, é um colegiado de caráter
consultivo, propositivo, deliberativo e órgão superior de
assessoramento e integração da Secretaria de Estado de Turismo –
Setur –, com a finalidade de propor ações, oferecer subsídios para a
formulação e apoiar a execução da Política Estadual de Turismo,
tendo em vista sua consolidação e continuidade.

Parágrafo único – Para efeitos desta lei, a expressão “Conselho
Estadual de Turismo”, o termo “Conselho” e a sigla “CET” se
equivalem.

Art. 2º – Compete ao CET:
I – propor ações de integração entre os serviços públicos de turismo
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e a iniciativa privada do setor, com o objetivo de desenvolver e
qualificar a oferta turística do Estado;

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

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

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

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

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

d) o calendário oficial de eventos turísticos do Estado;
e) as campanhas de divulgação, conscientização e defesa do

patrimônio turístico;
f) as normas e diretrizes para as atividades de fomento turístico;
IV – manifestar-se sobre a proposta orçamentária anual da Setur;
V – contribuir para o desenvolvimento e a consolidação das

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

Interno.
Parágrafo único – O regimento interno do CET será aprovado por

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

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

§ 1º – A composição integral do Conselho e a forma de escolha de
seus membros será definida em seu Regimento Interno.

§ 2º – Os membros do CET indicarão representantes efetivos e
suplentes que serão designados pelo Governador do Estado, na forma
do regulamento, para mandato de dois anos e permitida a
recondução, obedecido sempre o critério da representação dos
diversos segmentos do setor turístico.

§ 3º – Os membros do CET não são remunerados por sua atuação
no Conselho, a qual será considerada prestação de serviços de
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relevante interesse público.

§ 4º – O CET será presidido pelo Secretário de Estado de Turismo e,
na sua ausência ou impedimento, pelo Secretário Adjunto do Estado
de Turismo.

§ 5º – O Vice-Presidente, ao qual caberão as funções executivas,
será eleito entre os membros da sociedade civil organizada, por meio
de votação secreta, para mandato de um ano, permitida uma
recondução, cabendo-lhe substituir o Presidente na sua ausência ou
impedimento.

§ 6º – A Assembléia Legislativa indicará um dos representantes do
setor público a que se refere o “caput” deste artigo.

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

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

Art. 5º – O CET poderá contar com assessoramento especial de
representante indicado pelo Ministério do Turismo.

Art. 6º – A Setur prestará suporte técnico, financeiro e administrativo
para o funcionamento do CET, que contará com uma secretaria
executiva.

Art. 7º – As vagas do Conselho destinadas às instituições da
sociedade civil organizada serão ocupadas, na sua primeira
constituição, preferencialmente, pelos atuais membros do Fórum
Estadual de Turismo de Minas Gerais.

Art. 8º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º – Fica revogada a Lei nº 14.540, de 29 de dezembro de 2002.

PARECER PARA O 2º 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
Modernização da Gestão Fiscal do Estado - Profort-Sef - e dá outras
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providências.

Aprovada no 1º turno, retorna a matéria a esta Comissão para
receber parecer de 2º turno, nos termos regimentais.

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 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, a qual encontra
amparo no § 4º do art. 167 do Texto Constitucional. Dispõe, ainda,
que o Orçamento do Estado consignará, anualmente, os recursos
necessários ao atendimento das despesas relativas à amortização do
principal e 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.

Conforme manifestação desta Comissão no 1º turno, entendemos
que não há óbices para a efetivação da operação de crédito em
análise, sob a ótica da Lei de Responsabilidade Fiscal – Lei
Complementar Federal nº 101, de 2000 – e sob o ponto de vista
financeiro e orçamentário.

Vale destacar que, não obstante a aprovação da matéria neste
Parlamento, o contrato de empréstimo será analisado pelo Ministério
da Fazenda, por ocasião do envio do pleito ao Senado Federal, nos
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termos do art. 29 da Resolução nº 43 dessa Casa, que dispõe sobre
as operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, inclusive concessão de garantias, seus
limites e condições de autorização.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.832/2008 no 2º turno.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Júlio -

Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Weliton Prado.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

2.947/2008
Mesa da Assembléia

Relatório
De autoria da Mesa da Assembléia Legislativa, o projeto de

resolução em epígrafe altera a Resolução nº 5.176, de 6/11/97, que
contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 12/12/2008, a proposição foi
distribuída, nos termos do art. 79, VIII, do Regimento Interno, à Mesa
da Assembléia, que apresentou parecer por sua aprovação na forma
original. A proposição foi aprovada no Plenário.

Retorna, agora, a matéria a esta Mesa, para receber parecer no 2º
turno, nos termos do art. 189, combinado com o art. 79, VIII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em apreço visa a adequar o Regimento Interno aos

novos preceitos instituídos pela Emenda à Constituição do Estado nº
74, de 11/5/2006, que alterou as datas de início e de término da
sessão legislativa ordinária para 1º de fevereiro a 18 de julho e 1º de
agosto a 20 de dezembro de cada ano.

As demais medidas propostas, conforme já analisadas no 1º turno,
promovem alterações nas regras de funcionamento interno desta
Casa, oferecendo novos aparatos técnico-instrumentais para que as
atividades desenvolvidas pelo Poder Legislativo sejam mais
dinâmicas, eficientes e observem o princípio da economia processual.
Com tais alterações, evita-se, por exemplo, que o Plenário tenha de
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ser convocado no período compreendido entre um fim de semana e o
Natal apenas para a reunião de encerramento da sessão legislativa.
E, considerando que o início da sessão legislativa passou a coincidir,
no início da legislatura, com as reuniões preparatórias de posse dos
Deputados e eleição da Mesa Diretora, em 1º de fevereiro, cuida de
fazer as adaptações necessárias para a conciliação da vigência
desses eventos.

Sempre trilhando o caminho de se atribuir às atividades legislativas
no âmbito das comissões permanentes um caráter técnico cada vez
mais especializado, cria-se a Comissão de Minas e Energia,
assegurando espaço privilegiado para a ampla discussão que vem
mobilizando grande parte da sociedade mineira em torno das
atividades minerárias desenvolvidas no âmbito do Estado de Minas
Gerais.

Outra mudança significativa diz respeito à alteração do critério para
a indicação da Presidência nas reuniões conjuntas de comissões, a
qual passará a recair sobre o Presidente da comissão à qual cabe
analisar o mérito da proposição, conferindo maior especialidade
técnica na condução dos trabalhos das reuniões conjuntas.

Portanto, a proposição em tela tem indiscutível mérito, merecendo
pronta aprovação pelos pares desta Casa.

Conclusão
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Resolução nº

2.947/2008 no 2º turno.
Sala de Reuniões da Mesa da Assembléia, 15 de dezembro de

2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente - Dinis Pinheiro, relator - Doutor

Viana - José Henrique - Roberto Carvalho - Tiago Ulisses - Alencar da
Silveira Jr.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 301/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 301/2007, de autoria do Deputad o Carlos

Pimenta, que dispõe sobre incentivo à adoção de política de controle
ambiental, foi aprovado no 2° turno, na forma do ve ncido 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.
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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° 301/2007

Dispõe sobre a Política Estadual de Apoio e Incentivo aos Serviços
Municipais de Gestão Ambiental.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Esta lei estabelece a Política Estadual d e Apoio e Incentivo

aos Serviços Municipais de Gestão Ambiental, seus fins e
mecanismos de formulação e aplicação, com fundamento no disposto
no inciso VI do art. 23 da Constituição da República e no inciso VI do
art. 11 da Constituição do Estado.

Art. 2° - A Política Estadual de Apoio e Incentivo aos Serviços
Municipais de Gestão Ambiental tem por objetivo estimular a criação e
o desenvolvimento, nos Municípios, da infra-estrutura administrativa,
de pessoal e de serviços necessária à gestão ambiental.

Art. 3° - Para fins do disposto nesta lei, gestão a mbiental
compreende:

I - o estabelecimento de legislação ambiental municipal;
II - o exercício do poder de polícia administrativo-ambiental;
III - a criação e a estruturação de órgãos e entidades municipais;
IV - o monitoramento e a fiscalização de empreendimentos e

atividades potencialmente poluidores ou degradadores do meio
ambiente;

V - a proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas
representativas;

VI - a capacitação de agentes públicos;
VII - a recuperação de áreas degradadas;
VIII - a educação ambiental;
IX - o planejamento, a implantação e a execução de atividades,

projetos e obras que visem à preservação, à recuperação e à melhoria
do meio ambiente.

Art. 4° - Para a consecução dos objetivos previstos  nesta lei,
incumbe ao Estado:

I - oferecer cursos de capacitação a agentes públicos municipais;
II - realizar obras de infra-estrutura;
III - disponibilizar veículos, máquinas, equipamentos e bens imóveis,

entre outros;
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IV - ceder aos Municípios, sem ônus e por tempo determinado,

agentes públicos estaduais;
V - auxiliar na criação e na implantação de órgãos e entidades

encarregados da gestão ambiental, com prioridade para a instituição
de conselhos municipais de meio ambiente;

VI - consignar, na legislação orçamentária, recursos financeiros para
o custeio de programas, projetos e obras voltados para os objetivos
previstos nesta lei;

VII - promover ciclos de debates, fóruns técnicos, seminários, entre
outros eventos, com o objetivo de otimizar as ações desenvolvidas
nos três níveis de governo em prol da qualidade ambiental;

VIII - prestar auxílio técnico nos serviços e nas atividades de gestão
ambiental estabelecidos no art. 3° desta lei.

Parágrafo único - Serão atendidos prioritariamente Municípios de
escassas condições de desenvolvimento socioeconômico e com
população inferior a trinta mil habitantes, nos termos do “caput” do art.
183 da Constituição do Estado.

Art. 5° - São instrumentos da Política Estadual de Apoio e Incentivo
aos Serviços Municipais de Gestão Ambiental:

I - o cadastramento de Municípios interessados, obedecida a ordem
cronológica e observado o disposto no parágrafo único do art. 4°;

II - o credenciamento para o exercício de atividades delegadas;
III - a avaliação de desempenho;
IV - o cumprimento de metas estabelecidas;
V - o relatório de atividades;
VI - o repasse de recursos;
VII - a cessão de agentes públicos;
VIII - a doação ou a cessão de bens públicos;
IX - a premiação pecuniária ou de reconhecimento pela excelência

dos serviços municipais de gestão ambiental;
X - os planos, programas e projetos instituídos pelo poder público;
XI - a cooperação técnica e financeira para o desenvolvimento de

atividades, projetos e obras que visem à preservação, à recuperação
e à melhoria do meio ambiente.

Art. 6° - A coordenação da Política Estadual de Apo io e Incentivo aos
Serviços Municipais de Gestão Ambiental será exercida pelo Estado,
em um único nível de direção, admitida a participação municipal na
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formulação de planos, projetos e programas para a implementação
dos objetivos previstos nesta lei.

Art. 7° - O descumprimento das condições estabeleci das pelo Estado
no âmbito da política de que trata esta lei acarretará as seguintes
penalidades para o Município:

I - suspensão, parcial ou total, do credenciamento, até que se corrija
a irregularidade verificada;

II - retomada de bens cedidos;
III - retenção de recursos a serem repassados, até a correção das

irregularidades;
IV - suspensão temporária do cadastro.
§ 1° - As penalidades previstas neste artigo poderã o ser aplicadas

cumulativamente, a critério do órgão coordenador da Política de Apoio
e Incentivo aos Serviços Municipais de Gestão Ambiental.

§ 2° - Na hipótese de reicindência, o período de su spensão do
cadastro não poderá ser inferior a um ano.

§ 3° - O processo administrativo para apuração de i nfrações
obedecerá ao disposto na regulamentação desta lei.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 327/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 327/2007, de autoria do Deputad o Zé Maia, que

autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Domingos do
Prata 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° 327/2007
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Domingos

do Prata os imóveis que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - 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 n° 17.299, a fl s. 253 do Livro 3-I,
no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Domingos do
Prata:

I - imóvel com área de 788,37m² (setecentos e oitenta e oito vírgula
trinta e sete metros quadrados), confrontando com a testada predial da
Rua Getúlio Vargas, do vértice 1 ao vértice 2, numa extensão de
35,31m; com área da Prefeitura Municipal, do vértice 2 ao vértice 3,
numa extensão de 19,44m; com área da Secretaria Municipal de
Saúde, do vértice 3 ao vértice 4, numa extensão de 35,22m; e com
travessa, do vértice 4 ao vértice 1, 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; com a Rua Cristiano Morais, do vértice 2 ao
vértice 3, numa extensão de 37,75m; com a Rua Cristiano Morais, do
vértice 3 ao vértice 4, numa extensão de 8,73m; com área da
Secretaria Municipal de Saúde, do vértice 4 ao vértice 5, numa
extensão de 9,39m; e com área da Escola Municipal Duval Mendes,
do vértice 5 ao vértice 1, numa extensão de 19,44m;

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;
com travessa, do vértice 2 ao vértice 3, numa extensão de 21,00m;
com área da Escola Municipal Duval Mendes, do vértice 3 ao vértice
4, numa extensão de 35,22m; e com área da Prefeitura Municipal, do
vértice 4 ao vértice 1, numa extensão de 9,39m.

§ 1° - O imóvel a que se refere o inciso I do “capu t” deste artigo
destina-se ao funcionamento da Escola Municipal Duval Mendes.

§ 2° - O imóvel a que se refere o inciso II do “cap ut” deste artigo
destina-se ao funcionamento da Prefeitura Municipal.

§ 3° - O imóvel a que se refere o inciso III do “ca put” deste artigo
destina-se ao funcionamento da Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 2° - Os imóveis de que trata esta lei reverter ão ao patrimônio do
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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 parágrafos do art. 1°.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

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

2.232/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.232/2008, de autoria do Deput ado Braulio
Braz, que dá a denominação de Rodovia Geraldo Machado Mendes
ao trecho da Rodovia MG-132 que liga o Município de Alto Rio Doce à
BR-040, 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° 2.232/2008
Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-132 que liga o

Município de Alto Rio Doce à BR-040.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica denominado Padre Geraldo Machado Men des o trecho

da Rodovia MG-132 que liga o Município de Alto Rio Doce à BR-040.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER SOBRE AS EMENDAS NºS 1 A 4 AO PROJETO DE LEI Nº

2.880/2008
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
O Projeto de Lei nº 2.880/2008, dos Deputados Adalclever Lopes e

Gilberto Abramo, 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 13/1/2006.
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Ao projeto foi anexado, por determinação do Presidente da

Assembléia com base no § 2º do art. 173 do Regimento Interno, o
Projeto de Lei nº 2.885/2008, dos Deputados João Leite, Délio
Malheiros, Roberto Carvalho e Alencar da Silveira Jr.

O projeto foi apreciado pela Comissão de Constituição e Justiça que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo nº 1, em nova redação, de acordo com o § 1º do
art. 138 do diploma procedimental. Em seguida, a Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais opinou pela aprovação da matéria, na
forma do Substitutivo nº 2, que apresentou.

Na fase de discussão do projeto no 1º turno, foram apresentadas,
em Plenário, as Emendas nºs 1 a 4, que vêm a esta Comissão para
receber parecer, nos termos do art. 188, § 2º, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Emenda nº 1 pretende suspender, até a aprovação do Plano

Diretor Metropolitano da Região Metropolitana de Belo Horizonte, o
licenciamento ambiental de qualquer empreendimento, bem como as
análises de novos parcelamentos do solo, numa faixa de 5km para
cada lado do eixo central da Rodovia MG-030, entre a Rodovia BR-
356 e o limite dos Municípios de Nova Lima e Rio Acima.

A Emenda nº 2 determina que qualquer empreendimento comercial,
residencial ou de qualquer natureza no Vale dos Cristais, em Nova
Lima, deverá submeter-se a prévio licenciamento ambiental.

A Emenda nº 4, à semelhança das Emendas nºs 1 e 2, determina
restrições à aprovação de novos empreendimentos situados numa
faixa de 2km de largura, contados do eixo de ligação entre as rodovias
mencionadas, pelo período de cinco anos.

As emendas, portanto, tratam de impor critérios para o crescimento
urbano da região onde será construída a alça de interligação
rodoviária, para evitar carga excessiva sobre as rodovias. Entretanto,
impor restrições em uma determinada faixa não impede o crescimento
em áreas além dos seus limites. Entendemos que um critério mais
objetivo é a exigência de licenciamento ambiental estadual. Assim, a
análise se estenderá sobre diversos outros parâmetros. Dessa forma,
propomos, ao final deste parecer, a Subemenda nº 1.

Por fim, a Emenda nº 3 determina a construção de barreira física em
todo o perímetro da Estação Ecológica do Cercadinho. Ressalva,
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entretanto, que fica preservada a área necessária às obras viárias de
que trata o projeto de lei. A implementação dessa medida é complexa,
pois traz impactos ambientais negativos. Primeiro, porque o
cercamento da área geraria um evidente impacto visual negativo,
qualquer que seja o material utilizado para tal. Segundo, porque a
fauna local, uma das razões da existência da unidade de
conservação, precisa ter liberdade para se locomover entre os
diversos nichos ecológicos existentes na região para se abrigar,
reproduzir ou alimentar.

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

2.880/2008, na forma do Substitutivo n° 2, com a Su bemenda nº 1, a
seguir apresentada, e pela rejeição das Emendas nºs 1 a 4.

Ficam prejudicadas: com a aprovação da Subemenda nº 1, as
Emendas nºs 1, 2 e 4; com a aprovação da Emenda nº 1, a Emenda
nº 4; com a aprovação da Emenda nº 4, a Emenda nº 1.

SUBEMENDA Nº 1
Acrescente-se o seguinte § 5º ao art. 4º-A da Lei nº 15.979, de 13 de

janeiro de 2006, a que se refere o art. 1º do Substitutivo nº 2:
“Art. 4º-A – (...)
§ 5º – Todo empreendimento residencial, comercial ou industrial

que, em função de sua construção, instalação ou ampliação, possa
provocar significativo aumento do fluxo de veículos no sistema viário
do entorno da Estação Ecológica do Cercadinho, fica sujeito a
licenciamento ambiental no âmbito do Estado.”.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente e relator - Inácio Franco - Fábio

Avelar.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2008

ATA
ATA DA 112ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/12/2008
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho, Doutor Viana, José

Henrique e Fahim Sawan
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 316 a 320/2008
(encaminhando os Projetos de Lei nºs 2.948 e 2.949/2008 e emendas
aos Projetos de Lei nºs 2.939, 2.924 e 2.925/2008, respectivamente),
do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.950 a 2.956/2008
- Requerimentos nºs 3.153 a 3.174/2008 - Requerimentos do
Deputado Lafayette de Andrada, da Comissão de Direitos Humanos e
da Comissão Especial das Serras da Calçada e da Moeda -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Turismo, de
Assuntos Municipais, de Saúde, de Participação Popular e de
Administração Pública - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Lafayette de Andrada, Vanderlei Jangrossi, Paulo Guedes e Getúlio
Neiva - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Decisão da Presidência - Palavras do Sr. Presidente - Comunicação
da Presidência - Leitura de Comunicações - Discussão e Votação de
Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Resolução
nºs 2.748 a 2.751/2008 e dos Projetos de Lei nºs 530, 699, 734 e
1.888/2007, 1.985, 2.432, 2.452, 2.454, 2.456, 2.474, 2.573, 2.575,
2.576, 2.614 a 2.616, 2.642, 2.675 e 2.791/2008; aprovação - Votação
de Requerimentos: Acordo de Líderes; Decisão da Presidência;
requerimento da Comissão Especial das Serras da Calçada e da
Moeda; aprovação - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Questão de ordem; chamada para a recomposição de quórum;
existência de número regimental para a continuação dos trabalhos -
Requerimentos dos Deputados Gilberto Abramo e Getúlio Neiva;
aprovação - Palavras do Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 2.880/2008; discursos dos Deputados Adalclever
Lopes, Roberto Carvalho, Délio Malheiros, João Leite, Carlin Moura,
Vanderlei Miranda, Almir Paraca e Fábio Avelar; votação do
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Substitutivo nº 2, salvo emendas e subemenda; aprovação;
prejudicialidade do Substitutivo nº 1; votação da Subemenda nº 1 ao
Substitutivo nº 2; aprovação; prejudicialidade das Emendas nºs 1, 2 e
4; votação da Emenda nº 3; rejeição - Votação, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 637/2007; requerimento do Deputado Almir Paraca;
deferimento; requerimento do Deputado Weliton Prado; rejeição;
discursos dos Deputados Fahim Sawan e Weliton Prado; questão de
ordem; discursos dos Deputados Getúlio Neiva, João Leite e Fábio
Avelar; votação do Substitutivo nº 5, salvo emendas e destaques;
aprovação; prejudicialidade dos Substitutivos nºs 1 a 4 e das Emendas
nºs 1 a 7, 9 a 12, 14, 16 e 17; votação das Emendas nºs 8, 15, 18 e
19; rejeição; votação da Emenda nº 13; discurso do Deputado Weliton
Prado; rejeição; votação da Emenda nº 20; discurso do Deputado
Carlin Moura; rejeição; declarações de voto - Votação, em 1º turno, da
Proposta de Emenda à Constituição nº 8/2007; aprovação na forma do
Substitutivo nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei
Complementar nº 28/2007; requerimento do Deputado Gilberto
Abramo; deferimento; votação nominal do Substitutivo nº 2, salvo
emendas; aprovação; prejudicialidade do Substitutivo nº 1 e da
Emenda nº 1; votação nominal das Emendas nºs 2 a 22; rejeição -
Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 33/2007;
aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº
46/2008; aprovação com a Emenda nº 1 - Discussão, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 1.269/2007; apresentação da Emenda nº 2;
encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emendas;
aprovação na forma do vencido em 1º turno; questão de ordem; leitura
da Emenda nº 2; votação da Emenda nº 1; aprovação; votação da
Emenda nº 2; aprovação; declaração de voto - Prorrogação da reunião
- Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.772/2008; discurso do
Deputado Carlin Moura; encerramento da discussão; votação do
projeto, salvo emenda; aprovação na forma do vencido em 1º turno;
votação da Emenda nº 1; rejeição - Discussão, em 2º turno, do Projeto
de Lei nº 2.924/2008; apresentação da Emenda nº 2; encerramento da
discussão; questões de ordem; leitura da Emenda nº 2; discursos da
Deputada Maria Lúcia Mendonça e do Deputado André Quintão;
votação do projeto, salvo emendas; aprovação na forma do vencido
em 1º turno; votação da Emenda nº 1; aprovação; votação da Emenda
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nº 2; rejeição - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
2.578/2008; questões de ordem; discurso do Deputado André Quintão;
questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende
- André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi -
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 - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João
Leite - Juarez Távora - 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 - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz
- Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi -
Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado -
Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado 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 Vanderlei Miranda, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

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

“MENSAGEM Nº 316/2008*
Belo Horizonte, 10 de dezembro de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, Projeto de lei anexo que dispõe sobre
as medidas a serem adotadas pelo Estado para a realização dos
Jogos Olímpicos de 2016, caso sejam realizados em território
nacional.

O Projeto tem como escopo garantir as exigências do Comitê
Olímpico Internacional, demonstrando o comprometimento do Estado
com a candidatura da cidade do Rio de Janeiro para sediar os Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos de 2016.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus Nobres Pares o expediente em anexo.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.948/2008
Dispõe sobre as medidas a serem adotadas pelo Estado para a

realização dos Jogos Olímpicos de 2016.
Art. 1º - Esta lei dispõe sobre as normas necessárias à realização de

competições dos Jogos Olímpicos de 2016 na cidade de Belo
Horizonte, referidos nesta lei, como “Jogos 2016”, caso a cidade do
Rio de Janeiro seja eleita para sediar a realização dos Jogos.

Parágrafo único - Esta lei visa garantir que a realização dos Jogos
Olímpicos traga benefícios à população do Estado.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo autorizado, no âmbito de sua
competência, a suspender a eficácia de todo e qualquer contrato,
bilateral ou unilateral, concessão de meia-entrada e gratuidade, que
tenha por objeto a utilização, de forma precária ou não, de bens e
recursos do Estado, indispensáveis à realização dos Jogos 2016 e à
segurança de dignatários estrangeiros.

Parágrafo único - O ato de suspensão de que trata o “caput”:
I - poderá ser total ou parcial;
II - será previamente comunicado ao interessado;
III - terá duração máxima ao dia 13 de agosto de 2016; e
IV - atenderá aos princípios aplicáveis à Administração Pública, em
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especial, os princípios da legalidade, da razoabilidade e da
proporcionalidade.

Art. 3º - As autoridades estaduais competentes deverão cooperar
nas ações de repressão e na investigação a atos ilícitos que infrinjam
os direitos sobre os símbolos relacionados aos Jogos Olímpicos e
Paraolímpicos de 2016.

Parágrafo único - A expressão “símbolos relacionados aos Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos 2016” refere-se a:

I - todos os signos graficamente distintivos, bandeiras, lemas,
emblemas e hinos criados pelo Comitê Olímpico Internacional - COI;

II - as denominações “Jogos Olímpicos”, “Jogos Paraolímpicos”,
“Jogos Olímpicos Rio 2016”, “Jogos Paraolímpicos Rio 2016”, “XXXI
Jogos Olímpicos”, “Rio 2016”, “Rio Olimpíadas”, “Rio Olimpíadas
2016”, “Rio Paraolimpíadas”,”Rio Paraolimpíadas 2016” e demais
abreviações e variações;

III - o nome, o emblema, a bandeira, o hino, o lema, as marcas e
outros símbolos do Comitê Organizador dos XXXI Jogos Olímpicos
Rio 2016 e dos Jogos Paraolímpicos Rio 2016; e

IV - os mascotes, marcas, tocha e outros símbolos relacionados aos
XXXI Jogos Olímpicos e Rio 2016 e Jogos Paraolímpicos Rio 2016.

Art. 4º - No período de realização dos Jogos Rio 2016 e em períodos
antecedente e subseqüente, poderá ser suspensa a veiculação de
publicidade e propaganda em espaços de propriedade do Estado,
situados em logradouro público ou que se exponha ao público, nas
áreas de interesse dos Jogos Rio 2016.

§ 1º - Os períodos antecedente e subseqüente e as áreas de
interesse dos Jogos Rio 2016 serão definidos em regulamento.

§ 2º - A suspensão mencionada no “caput” está condicionada a
requerimento escrito do Comitê Organizador dos Jogos Rio 2016,
devidamente fundamentado, com antecedência mínima de 180 dias à
data de abertura dos Jogos, a quem será facultada a opção de
exclusividade na utilização dos referidos espaços publicitários, a
preços equivalentes aqueles praticados em 2008, devidamente
corrigidos, e com o recolhimento da taxa devida

§ 3º - Aplica-se o disposto no “caput” à exposição de publicidade em
veículos de transporte coletivo de passageiros.

§ 4º - Excluem-se do disposto no “caput” os anúncios indicativos.
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Art. 5º - Eventuais atos de concessão, permissão ou autorização de

uso dos bens ou serviços estaduais, inclusive transportes, que
prevejam a veiculação de publicidade e as autorizações de
publicidade ou sua renovação, e o prazo de 180 (cento e oitenta) dias
deverão observar o disposto no art. 4º.

Art. 6º - Ficam mantidas as vedações à veiculação de publicidade
previstas na legislação em vigor.

Art. 7º - As autoridades estaduais competentes deverão cooperar
nas ações de repressão e investigação d -e quaisquer medidas
características de marketing de emboscada, assim denominada
qualquer prática publicitária voltada para tirar proveito do destaque de
um determinado evento, sem a aquiescência das autoridades
organizadoras.

Art. 8º - Compete ao Estado, por meio da Secretaria de Estado de
Transporte e Obras Públicas - SETOP, e nos limites de sua
competência:

I - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, os serviços públicos de interesse estadual, metropolitano
ou microrregional, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter
essencial para a realização dos Jogos 2016;

II - legislar sobre o sistema de transportes intermunicipal, bem como
sobre os demais modos de transportes de sua competência,
estabelecidos em lei, de modo a melhor atender a população durante
a realização dos Jogos 2016; e

III - implantar operação especial de trânsito que garanta a
mobilidade da organização e participantes dos jogos.

Art. 9º - O Estado implementará todos os requisitos exigidos pelo
COI, relacionados à estratégia ambiental e sustentável dos Jogos
2016.

Parágrafo único - Compete ao Estado:
I - desenvolver um programa ambiental integrado dos Jogos 2016, o

qual entre outras iniciativas concentrar-se-á em atividades específicas,
visando melhorar a qualidade das vias fluviais e do corpo hídrico
urbano, especialmente daqueles próximos ou que sejam parte de
instalações Olímpicas;

II - condicionar a implantação de instalações e atividades, efetiva ou
potencialmente causadoras de alteração no meio ambiente e na
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qualidade de vida à prévia elaboração de estudo de impacto
ambiental, relatório de impacto ambiental - Rima, e impacto
ocupacional, que terão ampla publicidade e serão submetidos ao
órgão competente, ouvida a sociedade civil em audiências públicas e
informando-se aos interessados que o solicitarem no prazo de dez
dias; e

III - não permitir, nas áreas de preservação permanente, atividades
que contribuam para descaracterizar ou prejudicar seus atributos e
funções essenciais, excetuadas aquelas destinadas a recuperá-las e
assegurar sua proteção, mediante prévia autorização dos órgãos
estaduais competentes.

Art. 10 - O Estado, nos limites de sua competência, atenderá ao
plano apresentado na candidatura à sede dos Jogos 2016 e
desenvolverá programas e projetos para aproveitamento posterior de
todas as instalações dos Jogos, a fim de assegurar sua viabilidade a
longo prazo e o benefício da comunidade.

Art. 11 - As construções e instalações para os Jogos Rio 2016
observarão as regras de acessibilidade e funcionalidade para pessoas
portadoras de deficiência, previstas pelas normas e legislação
vigentes, bem como as diretrizes do COI.

Art. 12 - O Estado, observada a Lei Complementar Federal nº 101,
de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como os
limites de sua responsabilidade, a ser definida em instrumento próprio,
promoverá a disponibilização, em favor do Comitê dos Jogos
Olímpicos - COJO, sem qualquer custo, de serviços de sua
competência relacionados a:

I - segurança;
II - saúde e serviços médicos; e
III - demais serviços governamentais.
Art. 13 - Fica assegurada a proposta de inclusão, nos planos

plurianuais futuros, nas leis de diretrizes orçamentárias e nas leis
orçamentárias anuais, em todos os exercícios financeiros
compreendidos entre 2009 e 2016, de dotações suficientes a
viabilizar, financeiramente, os projetos contidos no dossiê de
candidatura, imprescindíveis à realização dos Jogos 2016.

Parágrafo único - As dotações a que se referem o “caput” terão por
objetivo atender a investimentos relacionados a:
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I - a área de saúde;
II - proteção ao meio ambiente;
III - transportes e vias públicas estaduais;
IV - segurança;
V - construção e modernização de instalações desportivas; e
VI - medidas necessárias à sustentabilidade do esporte olímpico no

Estado.
Art. 14 - Fica vedada a realização de mega eventos abertos ao

público entre os dias 28 de julho e 20 de agosto de 2016, no Município
de Belo Horizonte e Municípios vizinhos, visando garantir a segurança
da realização dos Jogos 2016.

Parágrafo único - Compreendem-se como grandes eventos, para
fins desta lei, as atividades desportivas, recreativas, culturais ou
artísticas, de caráter excepcional, realizadas em áreas públicas, com
público igual ou superior a quinze mil pessoas.

Art. 15 - O período compreendido entre os dias 3 e 13 de agosto de
2016 será de férias escolares nos estabelecimentos de ensino
estaduais.

Art. 16 - O Poder Executivo adotará normas complementares
necessárias à realização dos Jogos 2016, inclusive no que se refere:

I - aos serviços públicos de titularidade estadual;
II - a adoção de ações afirmativas para garantir a reprodução da

diversidade racial brasileira na admissão de trabalhadores
temporários, inclusive os portadores de necessidades especiais, para
as atividades relacionadas aos Jogos 2016;

III - firmar convênio com os Municípios para a implementação
operação especial de trânsito onde circularão os veículos
credenciados que integrarão a frota dos Jogos 2016; e

IV - a adoção de medidas a fim de que seja incentivada a
contratação temporária de pessoas portadoras de deficiência.

Parágrafo único - As contratações temporárias de trabalhadores pelo
Estado para as atividades relacionadas aos Jogos 2016, caso venham
a ocorrer, deverão ser divulgadas amplamente pelos meios de
comunicação.

Art. 17 - O Estado, nos limites de sua competência, empregará os
meios necessários a promover a segurança da população durante a
realização dos Jogos Rio 2016, promovendo:
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I - o desenvolvimento de aprimoramento das técnicas de segurança,

com ênfase em comando e controle associados à inteligência; e
II - a disponibilização de forças policiais, devidamente treinadas,

através das técnicas mencionadas no inciso anterior.
Art. 18 - Para consecução dos objetivos previstos no art. 17, o

Estado atuará em conjunto com a União e os Municípios, preservadas
as respectivas competências, conforme planejamento operacional
elaborado sob a coordenação da União.

Art. 19 - As disposições previstas nesta lei ficam condicionadas à
nomeação da cidade do Rio de Janeiro como sede dos Jogos
Olímpicos e Paraolímpicos de 2016, obtendo eficácia a partir da
nomeação, em 2 de outubro de 2009.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com
vigência até 31 de dezembro de 2016.”

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 317/2008*

Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para apreciação

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei que altera
dispositivos da Lei nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, que institui
o Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública - CAFIMP, regulamentada pelo Decreto nº
44.431, de 29 de dezembro de 2006.

As alterações propostas têm a finalidade de compatibilizar aquela
Lei com a prática cotidiana da Administração Pública. A iniciativa
apresentada propõe-se, ainda, a alinhar o texto da referida legislação
estadual a diretrizes constantes da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993. A Exposição de Motivos da Auditoria-Geral do Estado -
AUGE detalha as alterações pretendidas.

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

Aécio Neves, Governador do Estado.
Exposição de Motivos
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Todas as alterações objetivam a adequação da Lei nº 13.994/2001

ao Decreto nº 44.431/2006, que a regulamenta. Por certo, não é um
procedimento padrão, vez que este último é que deveria estar em
consonância com a primeira. Contudo, como veremos nas
justificativas pontuais de cada proposta de alteração, tal iniciativa se
faz necessária porque alguns dispositivos da Lei “in commentum”
propiciam interpretações equivocadas e destoantes do sentido
desejado pela Administração Pública Estadual.

Justificativas
Art. 3º - Neste dispositivo, sugerimos o acréscimo de um novo inciso,

com a seguinte redação:
“VII - não-assinatura do contrato no prazo estabelecido pela

Administração Pública, frustrando ou retardando o fornecimento”.
Trata-se de uma situação que merece constar da Lei nº

13.994/2001, pois ainda não disciplinada no âmbito Estadual. Decerto,
a recusa em assinar o contrato, no prazo determinado, deve ser
considerada descumprimento total da obrigação assumida e, por
conseguinte, legitimar a aplicação das sanções cabíveis.

O Decreto em seu artigo 25, inciso VII, prevê a referida equiparação,
porém, a restringe aos contratos decorrentes de Ata de Registro de
Preços, o que, a nosso ver, não se justifica. Além disso, por descrever
hipótese de inadimplemento, apta a ensejar a imposição de medidas
sancionatórias, a questão encontra melhor guarida em lei “stricto
sensu”, nos moldes jurídicos.

Art. 6º (redação atual):
“Não sendo considerada satisfatória a justificativa apresentada,

sujeita-se o fornecedor, sem prejuízo das demais sanções previstas
no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, à
suspensão temporária de participação em licitação e ao impedimento
de contratar com a administração, conforme as situações previstas no
art. 3º desta lei, pelo prazo de:

I - seis meses, nos casos dos incisos V e VI;
II - doze meses, no caso do inciso I;
III - vinte e quatro meses, nos casos dos incisos II, III, e IV.
Parágrafo único - A não-regularização da inadimplência contratual

nos prazos estipulados nos incisos deste artigo implicará a
declaração, pela autoridade competente, de inidoneidade do
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fornecedor para licitar ou contratar com a administração pública
estadual”.

Art. 6º (redação sugerida):
“Não sendo considerada satisfatória a justificativa apresentada, o

fornecedor estará sujeito, sem prejuízo das demais sanções previstas
no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, à
suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a
Administração Pública Estadual ou à declaração de inidoneidade.

Parágrafo único - É de competência exclusiva de Secretário de
Estado, ou autoridade equivalente, insuscetível de delegação, a
aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, conforme
previsto no § 3º do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/1993.

A nova redação afasta, por completo, a argumentação de que existe
diferença entre os termos “administração” e “Administração Pública”,
explicitando, de forma inequívoca, que tanto a sanção de suspensão
temporária quanto a de declaração de inidoneidade implicam no
impedimento de licitar e contratar com todos os órgãos e entidades da
Administração Pública Estadual. Afasta, também, a pré-fixação de
prazos, que gera distorções e discussões na prática, pois, como
sabemos, a gradação da penalidade deve ser aferida levando-se em
conta as circunstâncias do caso concreto, sempre com aporte no
princípio da proporcionalidade, vertente lindeira da legalidade.
Certamente, a estipulação de prazos é assunto a ser tratado pela
norma regulamentadora, de forma apenas exemplificativa, nunca
peremptória ou impositiva.

Continuando, o parágrafo único passará a ter uma redação que
reforça a diretriz constante o § 3º do art. 87 da Lei Federal nº
8.666/1993, que fixa a competência exclusiva de Secretário de Estado
para aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade,
ressaltando, ainda, a impossibilidade de delegação, como decorre “ex
lege”. Na redação atual, há uma previsão sem qualquer amparo
jurídico ou compatiblidade com a prática cotidiana da Administração
Pública, vez que o contrato que gera a aplicação da sanção de
suspensão temporária, por seu descumprimento, seja parcial ou total,
é, inexoravelmente, rescindido antes mesmo do início do cumprimento
da mencionada medida sancionatória, ou seja, não há como
“regularizar a inadimplência contratual” de um contrato que não existe



1394
mais.

Art. 7º (redação atual):
“Os órgãos dos Poderes Executivos, Legislativo e Judiciário

encaminharão, até o quinto dia útil de cada mês, ao Órgão de
Controle Interno do Estado, de que trata o art. 76 da Constituição do
Estado, a relação das pessoas físicas, bem como das pessoas
jurídicas e de seus diretores, sócios-gerentes e controladores que
deverão ser incluídos no Cadastro de que trata esta lei.

§ 1º - Na relação de que trata o “caput” deste artigo, constarão o
nome ou a razão social do fornecedor, seú número de cadastro de
pessoa física ou jurídica no Ministério da Fazenda - CPF ou CNPJ -, o
número do contrato, a descrição da inadimplência contratual e a
sanção aplicada, com o respectivo prazo de vigência.

§ 2º - O encaminhamento da relação das pessoas físicas e jurídicas
nos termos deste artigo é de responsabilidade do ordenador de
despesa.”

Art. 7º (redação sugerida):
“Os órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário

encaminharão, até o quinto dia útil de cada mês, ao Órgão de
Controle Interno do Estado, de que trata o art. 76 da Constituição
Estadual, os processos administrativos que concluírem pela aplicação
de uma das sanções mencionadas no artigo anterior.

§ 1º - O Órgão de Controle Interno do Estado procederá à análise
quanto à regularidade do processo administrativo e, se for o caso,
determinará a inclusão do fornecedor punido no Cadastro de que trata
desta Lei.

§ 2º - O encaminhamento dos processos administrativos, nos termos
deste artigo, é de responsabilidade do ordenador de despesas do
órgão ou entidade do Poder Executivo e, em relação aos demais
Poderes, dos respectivos titulares.”

A nova redação reflete, simplesmente, o que ocorre na prática.
Assim, o que deve ser enviado ao Órgão de Controle Interno, para a
devida análise quanto à regularidade de sua instauração,
desenvolvimento e conclusão, é o processo administrativo punitivo,
em sua via original, quanto possível, e não uma mera relação de
nomes e informações, como dá a entender o atual dispositivo. A
Auditoria-Geral somente inclui um fornecedor ou prestador de serviço
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no CAFIMP se ficar constatada a observância das diretrizes
normativas e principiológicas que norteiam o processo administrativo,
caso contrário os autos são devolvidos aos órgãos ou entidades de
origem para as devidas correções.

No § 2º há uma adaptação e um acréscimo, já existente no Decreto,
indicando os responsáveis pelo encaminhamento dos processos ao
Órgão de Controle Interno.

Art. 8º (redação atual):
“Imediatamente após o recebimento das informações a que se refere

o art. 7º, o Órgão de Controle Interno do Estado incluirá no Cadastro
as pessoas físicas bem como as pessoas jurídicas e seus diretores,
sócios-gerentes e controladores considerados temporariamente
impedidos de licitar e contratar com a administração pública estadual.”

Quanto a este artigo, sugerimos sua revogação, pois dá a entender
que a Auditoria-Geral somente recebe as informações e inclui dados
no Cadastro, sem qualquer procedimento prévio.

Art. 9º (redação atual):
“O saneamento integral da inadimplência contratual que deu origem

à inclusão da pessoa física ou jurídica no Cadastro determinará a sua
imediata exclusão dele e o restabelecimento do direito de licitar e
contratar com os órgãos e as entidades da administração pública
estadual, observado o cumprimento do prazo da penalidade imposta
nos termos do inciso III do art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993.

Parágrafo único - O saneamento integral da inadimplência contratual
compreende a correção plena da irregularidade que a originou, no
prazo fixado pelo ordenador de despesa, o ressarcimento total dos
prejuízos causados ao órgão ou à entidade contratante, bem como, se
for caso, a quitação da multa aplicada.”

Art. 9º (redação sugerida):
“No caso de declaração de inidoneidade, o ressarcimento integral

dos prejuízos resultantes da inadimplência contratual ou do ato ilícito
praticado determinará a reabilitação do fornecedor, desde que
requerida pelo interessado perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade e após o decurso do prazo mínimo de 2 (dois) anos,
conforme disposto no § 3º do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/1993.”

A atual redação se faz descecessária, pois, expirado o prazo de
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cumprimento da penalidade imposta nos termos do inicio III do art. 87
da Lei Federal nº 8.666/1993, o fornecedor será, logicamente,
excluído do CAFIMP. Além disso, como alhures destacado, não existe
possibilidade de corrigir a inadimplência contratual porque o contrato é
rescindido, vez que não executado pelo contratado.

Com o novo texto, serão observadas as prescrições da Lei Federal
nº 8.666/1993 acerca da reabilitação, deixando clara a exigência do
cumprimento do prazo mínimo de 2 (dois) anos para o seu
requerimento pernate a autoridade competente. Tratar-se-á, como se
vê, de dispositivo aplicável quando imposta a sanção administrativa de
declaração de inidoneidade, que não possui limitação temporal.

Art. 10 (redação atual):
“Na hipótese de ocorrência dos incisos II e III do art. 2º desta lei,

caberá ao ordenador de despesa do órgão ou da entidade da
administração pública estadual a aplicação da penalidade de
suspensão temporária de participação em licitação e de impedimento
de contratar com a administração pelo prazo de dois anos, além da
adoação da providência prevista no art. 7º.”

Art. 10 (redação sugerida):
“Na hipótese de ocorrência dos incisos II e III do art. 2º desta lei,

caberá à autoridade competente do órgão ou da entidade da
Administração Pública Estadual a aplicação da penalidade de
suspensão temporária ou de declaração de inidoneidade, além da
adoção da providência prevista no art. 7º.”

A alteração restringe-se a melhorar a redação, incluir a sanção de
declaração de inidoneidade e excluir a pré-fixação de prazo, de modo
a atender aos delineamentos jurídicos adequados à matéria tratada.

Finalmente, impende salientar que a Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão - SEPLAG - manifestou-se a respeito da
proposta de alteração em pauta, conforme Nota Técnica
SCRLP/DCLC nº 038/2008, de 30/05/2008, cuja cópia anexamos ao
presente.

Auditoria-Geral do Estado, em 25 de setembro de 2008.
João Paulo Chaves Moscardini, Assessor do Gabinete - Maria

Celeste Morais Guimarães, Auditoria-Geral do Estado.
PROJETO DE LEI Nº 2.949/2008

Altera a Lei nº 13.994, de 18 de setembro de 2001, que instituiu o
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Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a
Administração Pública Estadual - CAFIMP, e dá outras providências.

Art. 1º - O art. 3º da Lei 13.994, de 18 de setembro de 2001, passa a
vigorar acrescido do inciso VII, com a seguinte redação:

“Art. 3º - (...)
VII - não assinatura do contrato no prazo estabelecido pela

Administração Pública Estadual, frustrando ou retardando o
fornecimento.”

Art. 2º - Os arts. 6º, 7º, 9º e 10 da Lei nº 13.994, de 2001, passam a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6° - Não sendo considerada satisfatória a jus tificativa
apresentada, o fornecedor estará sujeito, sem prejuízo das demais
sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho
de 1993, à suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a
Administração Pública Estadual ou à declaração de inidoneidade.

Parágrafo único - É de competência exclusiva de Secretário de
Estado, ou autoridade equivalente, insuscetível de delegação, a
aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade, conforme
previsto no § 3º do art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.

Art. 7° - Os órgãos dos Poderes Executivo, Legislat ivo e Judiciário
encaminharão, até o quinto dia útil de cada mês, ao Órgão de
Controle Interno do Estado de que trata o art. 76 da Constituição
Estadual os processos administrativos que concluírem pela aplicação
de uma das sanções mencionadas no art. 6º.

§ 1º - O Órgão de Controle Interno do Estado procederá à análise
quanto à regularidade do processo administrativo e, se for o caso,
determinará a inclusão do fornecedor punido no Cadastro de que trata
esta lei.

§ 2º - O encaminhamento dos processos administrativos, nos termos
deste artigo, é de responsabilidade do ordenador de despesas do
órgão ou entidade do Poder Executivo e, em relação aos demais
Poderes, dos respectivos titulares.

(...)
Art. 9° - No caso de declaração de inidoneidade, o ressarcimento

integral dos prejuízos resultantes da inadimplência contratual ou do
ato ilícito praticado determinará a reabilitação do fornecedor, desde
que requerida pelo interessado perante a própria autoridade que
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aplicou a penalidade e após o decurso do prazo mínimo de dois anos,
conforme disposto no § 3º do art. 87 da Lei Federal nº 8.666, de 1993.

Art. 10 - Na hipótese de ocorrência dos incisos II e III do art. 2° desta
lei, caberá à autoridade competente do órgão ou da entidade da
Administração Pública Estadual a aplicação da penalidade de
suspensão temporária ou de declaração de inidoneidade, além da
adoção da providência prevista no art. 7°.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Fica revogado o art. 8º da Lei nº 13.994, de 18 de setembro

de 2001.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 318/2008*

Belo Horizonte, 12 de dezembro de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
No exercício da competência privativa que me confere o inciso V do

art. 90 da Constituição do Estado encaminho à consideração dessa
Egrégia Assembléia, Emenda ao Projeto de Lei nº 2.939, de 2008, que
institui a Gratificação Complementar de Produtividade - GCP - na
carreira da Advocacia Pública do Estado.

A Emenda acrescenta ao projeto de lei dois dispositivos, o primeiro
corrige a Tabela de Remuneração dos cargos de provimento em
comissão de Procurador-Chefe e de Advogado Regional do Estado,
equiparando-os aos cargos de Consultor Jurídico-Chefe e de
Subadvogado-Geral do Contencioso e o segundo cria onze Funções
Gratificadas de Assessoramento, privativas de Procurador do Estado.
Vale destacar que a correção da remuneração dos cargos de
Procurador-Chefe e de Advogado Regional do Estado a criação das
Funções Gratificadas de Assessoramento não acarretarão aumento
de despesas, pois serão compensadas com a extinção das Funções
Gratificadas de Consultoria Jurídica, de que trata o art. 3º do projeto
de lei em questão.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me conduzem a
submeter ao exame de seus Nobres Pares a presente emenda ao
Projeto de Lei nº 2.939, de 2008.
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Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 2.939/2008
Acrescente-se, onde convier, ao Projeto de Lei nº 2.939/2008 os

seguintes artigos:
“Art. ... - A tabela de Vencimento Básico e Gratificação de Função

dos seguintes cargos de provimento em comissão da Advocacia-Geral
do Estado - AGE -, é a fixada na forma do Anexo I desta lei:

I - Procurador-Chefe; e
II - Advogado Regional do Estado.
Parágrafo único - A Gratificação de Função de que trata o “caput” é

a prevista no art. 41 da Lei Complementar nº 30, de 10 de agosto de
1993, no § 4º do art. 40 e no parágrafo único do art. 42 da Lei
Complementar nº 35, de 29 de dezembro de 1994.

Art. ... - Ficam criadas, no âmbito da AGE, onze Funções
Gratificadas de Direção e Assessoramento Superior, cujo valor é o
fixado no Anexo II desta lei.

§ 1º - As atribuições das funções gratificadas de que trata o “caput”
serão definidas em decreto.

§ 2º - As funções gratificadas criadas no “caput” terão sua
identificação e sua destinação fixadas em decreto e serão exercidas
por Procuradores do Estado designados por ato do Governador do
Estado.

§ 3º - A gratificação pelo exercício das funções de que trata este
artigo será paga cumulativamente à remuneração do cargo efetivo do
servidor designado para exercê-las e não se incorporará, para
qualquer efeito, à remuneração do servidor nem constituirá base para
o cálculo de qualquer vantagem remuneratória.

ANEXO I
(a que se refere o art. da lei nº , de de de 2008)

* - A tabela a que se refere o Anexo I, contendo o vencimento básico
e a gratificação de 20% do Procurador-Chefe e do Advogado Regional
do Estado foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.12.2008.

ANEXO II
(a que se refere o art. da lei nº , de de de 2008)

* - A tabela a que se refere o Anexo II, contendo o valor o a
quantidade do DAS foi publicada no “Diário do Legislativo” de
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18.12.2008.

- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 2.939/2008. Publicada, fica a
mensagem em poder da Mesa, aguardando a inclusão da proposição
em ordem do dia.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 319/2008*

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Nos termos da competência que me confere o inciso V do art. 90 da

Constituição do Estado, encaminho a Vossa Excelência, para exame e
deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, emenda ao Projeto
de Lei nº 2.924/2008.

A emenda ora encaminhada ajusta valores relativos à gratificação
especial devida ao ocupante de cargos de Comandante de Avião a
Jato, Comandante de Avião, Piloto de Helicóptero e Primeiro Oficial de
Aeronave, se inserindo no conjunto de medidas adotadas para a
valorização dos servidores do Poder Executivo Estadual.

São essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus Nobres Pares a inclusão de emenda ao projeto supracitado,
certo de que sua relevância e oportunidade serão devidamente
consideradas por esse Legislativo.

Aécio Neves, Governador do Estado.
EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 2.924/2008

Acrescente-se, onde convier, o seguinte artigo ao Projeto de Lei nº
2.924/2008:

“Art. ... - O Anexo XLII da Lei Delegada nº 39, de 3 de abril de 1998,
passa a vigorar na forma do Anexo desta lei.”.

“ANEXO
(a que se refere o art. da Lei nº , de de dezembro de 2008)

ANEXO XLII
(a que se referem os arts. 10 e 13 da Lei Delegada nº 39, de 3 de

abril de 1998)
* - A tabela a que se refere o anexo acima, contendo o cargo, o

código e o valor da gratificação, foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 18.12.2008.

* - Publicado de acordo com o texto original.
“MENSAGEM Nº 320/2008*
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Belo Horizonte, 11 de dezembro de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Nos termos da competência que me confere o inciso V do art. 90 da

Constituição do Estado, encaminho a Vossa Excelência, para exame e
deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, emenda ao Projeto
de Lei nº 2 925/2008, publicado no Órgão Oficial dos Poderes do
Estado - Minas Gerais, em 3 de dezembro de 2008. O referido Projeto
de Lei altera a Lei Delegada nº 174, de 26 de janeiro de 2007, a Lei nº
15.474, de 28 de janeiro de 2005, e reajusta os valores das tabelas de
vencimento básico da carreira do Instituto de Pesos e Medidas do
Estado de Minas Gerais - IPEM - e os valores da bolsa de atividades
especiais da Fundação Hospitalar de Minas Gerais - FHEMIG (dispõe
sobre o reajustamento dos valores das tabelas de vencimento básico
das carreiras do IPEM, bem como dos valores da bolsa de atividades
especiais da FHEMIG).

A emenda propõe reajuste de 8% (oito por cento), com vigência a
partir de 1º de outubro para os valores nominais constantes no Anexo
da Lei nº 15.790, de 3 de novembro de 2005, referente a bolsa de
Atividades Especiais assegurada a bolsistas da Fundação Hospitalar
de Minas Gerais - FHEMIG.

A emenda ora encaminhada visa explicitar a vigência do reajuste
previsto no art. 2º do Projeto de Lei supracitado, omitida
anteriormente.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus Nobres Pares a inclusão de emenda ao projeto supracitado,
certo de que sua relevância e oportunidade serão devidamente
consideradas por esse Legislativo.

Aécio Neves, Governador do Estado.
EMENDA AO PROJETO DE LEI Nº 2.925/2008

Dê-se a seguinte redação ao art. 2º do Projeto de Lei nº 2.925, de
2008:

“Art. 2º - Ficam reajustados em 8% (oito por cento), a partir de 1º de
outubro de 2008, os valores da bolsa de Atividades Especiais
assegurada aos bolsistas da Fundação Hospitalar de Minas Gerais -
FHEMIG, conforme o disposto no anexo da Lei nº 15.790, de 3 de
novembro de 2005.

Parágrafo único - O reajuste de que trata o “caput” incidirá sobre os
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valores da bolsa de Atividades Especiais vigentes a partir da aplicação
do disposto no art. 4º da Lei nº 15.786, de 27 de outubro de 2006.””

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Da Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão,
prestando informações relativas ao impacto financeiro do Projeto de
Lei nº 2.939/2008. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.939/2008.)

Do Sr. Bernardo Tavares de Almeida, Secretário Adjunto de
Planejamento e Gestão, prestando informações relativas ao impacto
financeiro de emenda ao Projeto de Lei nº 2.924/2008. (- Anexe-se ao
Projeto de Lei nº 2.924/2008.)

- Ofício da Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais
foi publicado 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 2.950/2008
Declara de utilidade pública a Associação Pró-Leite de Mercês, com

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

de Mercês, com sede no Município de Mercês.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada
Justificação: A Associação Pró-leite de Mercês é entidade sem fins

lucrativos, fundada em junho de 1999. Tem como objetivos primordiais
estimular a produção de leite e valorizar o produtor, por meio de
práticas solidárias. Encontra-se devidamente registrada no Cartório de
Notas do 2º Ofício de Mercês. A associação funciona há mais de um
ano, e sua diretoria é composta por pessoas idôneas e não
remuneradas.

Solicito, portanto, dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
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preliminar, e de Política Agropecuária, para deliberação, nos termos
do art. 188, c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.951/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de

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

Produtores Rurais de Mercês, com sede no Município de Mercês.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada
Justificação: A Associação dos Produtores Rurais de Mercês é

entidade sem fins lucrativos, fundada nesse Município em abril de
1999.

Tem como objetivos principais unir os produtores rurais de Mercês,
defender seus interesses econômicos, melhorar sua qualidade de
vida, bem como a de seus familiares. Encontra-se devidamente
registrada no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Mercês
e, conforme atestado, funciona há mais de um ano, sendo sua
diretoria composta por pessoas idôneas que nada recebem pelo
exercício de suas funções.

Solicito, portanto, dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI Nº 2.952/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Diabéticos de Santos

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

Diabéticos de Santos Dumont, com sede no Município de Santos
Dumont.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada
Justificação: A Associação dos Diabéticos de Santos Dumont é

entidade sem fins lucrativos, fundada em 1997 e devidamente
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registrada no Cartório de Registro de Títulos e Documentos de Santos
Dumont. Tem como objetivo principal prestar assistência aos
diabéticos, orientando-os na área nutricional, na aquisição de
medicamentos, bem como na convivência com a doença. Conforme
atestado, a entidade funciona desde 1997 e sua diretoria é composta
por pessoas idôneas e não remuneradas.

Solicito, portanto, dos nobres pares a aprovação deste projeto de lei.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI Nº 2.953/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Deficientes Físicos de

Bom Despacho - Adefis - BD -, 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 dos

Deficientes Físicos de Bom Despacho - Adefis - BD -, com sede no
Município de Bom Despacho.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2008.
Inácio Franco
Justificação: O objetivo do projeto de lei ora apresentado é declarar

de utilidade pública a Associação dos Deficientes Físicos de Bom
Despacho - Adefis - BD -, com sede no Município de Bom Despacho,
entidade civil e sem fins lucrativos, que tem por finalidade promover
atividades de inclusão da pessoa com deficiência física na sociedade
e no mercado de trabalho, por meio da conscientização dos
administradores públicos, empresários e pessoas físicas das
vantagens da empregabilidade do deficiente; e promover a obtenção
de recursos da comunidade para o desenvolvimento e a manutenção
de suas atividades.

Poderá ainda, para a consecução de suas finalidades, desenvolver
políticas públicas com vistas à habilitação e reabilitação dos
associados e atuar na implementação de medidas que visem obter
melhoria de sua qualidade de vida, mediante atuação junto à
comunidade, à família, às entidades e aos poderes públicos, para
ampliação da assistência, reabilitação, amparo e demais atividades a
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fim de promover a sua plena inclusão na sociedade.

Tem por finalidade, ainda, encaminhar aos poderes competentes
sugestões e propostas de lei sobre matérias de interesse da entidade
e observar o cumprimento das leis de interesse do segmento,
comunicando às autoridades competentes o eventual
descumprimento.

Por ser justo, conto mais uma vez com o apoio dos nobres pares
desta Casa.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.954/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores de Olhos

d'Água de Angicos, com sede no Município de Carmo do Cajuru.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores de Olhos d'Água de Angicos, com sede no Município de
Carmo do Cajuru.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2008.
Inácio Franco
Justificação: O objetivo do projeto de lei ora apresentado é declarar

de utilidade pública a Associação dos Moradores de Olhos d'Água de
Angicos, com sede no Município de Carmo do Cajuru, entidade civil,
sem fins lucrativos, que tem por finalidade promover a assistência
social, o desenvolvimento de ações em benefício da comunidade,
visando à proteção da saúde da família, da maternidade, da infância e
da velhice, o combate à fome e à pobreza, a integração dos seus
beneficiários ao trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas
portadoras de deficiência, a ajuda para a habitação e a moradia, a
proteção do meio ambiente, entre outras atividades.

É também seu objetivo buscar o bem-estar das pessoas carentes da
comunidade nas áreas de saúde, educação, esporte e lazer.

Por ser justo, conto mais uma vez com o apoio dos nobres pares
desta Casa para a provação do projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.955/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itanhandu 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

Itanhandu o terreno com área de 50,21,50ha (cinqüenta hectares,
vinte e um ares e cinqüenta centiares), situado no imóvel denominado
"Curral Falso", matriculado sob o nº 3.210, a fls. 241 do Livro 3-C, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itanhandu.

Parágrafo único - O terreno a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se a Escola de Tempo Integral do Município.

Art. 2º - O imóvel objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao
patrimônio do Estado caso não seja, no prazo de cinco anos contados
do registro da escritura pública de doação, utilizado com a finalidade
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo a formalização da

doação de imóvel de propriedade do Estado ao Município de
Itanhandu. Esta iniciativa visa melhorar e aprimorar a prestação dos
serviços públicos disponíveis no referido Município.

É com esta intenção que o Chefe do Executivo do Município de
Itanhandu pleiteia a doação do bem ao Município para que nele
permaneça em funcionamento a Escola de Tempo Integral, buscando
atingir o fim último de todo próprio público, qual seja, o de atender ao
interesse coletivo.

Esta é a razão por que espero contar com o indispensável apoio dos
nobres pares à 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 2.956/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Itanhandu o

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

Itanhandu o imóvel constituído de terreno com área aproximada de
454,56m² (quatrocentos e cinqüenta e quatro vírgula cinqüenta e seis
metros quadrados), situado nesse Município, matriculado sob o nº
1.053, a fls. 153 do Livro 2-C, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Itanhandu.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o "caput" deste artigo
destina-se à implementação das funções administrativas da Prefeitura
Municipal de Itanhandu.

Art. 2º - O imóvel objeto da doação de que trata esta lei reverterá ao
patrimônio do Estado caso não seja, no prazo de cinco anos contados
do registro da escritura pública de doação, utilizado com a finalidade
prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo a formalização da

doação de imóvel de propriedade do Estado ao Município de
Itanhandu. Esta iniciativa visa melhorar e aprimorar a prestação dos
serviços públicos disponíveis no referido Município. É com esta
intenção que o Chefe do Executivo do Município de Itanhandu pleiteia
a doação do bem ao Município para que nele se instale órgão da
administração pública municipal, buscando atingir o fim último de todo
próprio público, qual seja o de atender ao interesse coletivo.

Esta é a razão por que espero contar com o indispensável apoio dos
nobres pares à 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.

REQUERIMENTOS
Nº 3.153/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com a comunidade de São
José do Alegre pelo transcurso do 55º aniversário de emancipação
desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.154/2008, da Comissão de Assuntos Municipais, em que
pleiteia seja solicitado à Secretaria de Esportes o envio a esta
Comissão e às Comissões de Administração Pública e de Educação
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do relatório completo do quadro de servidores da Fundação
Educacional Caio Martins, com as especificações que menciona.

Nº 3.155/2008, da Comissão de Assuntos Municipais, em que
pleiteia seja solicitada à Secretaria de Esportes a elaboração de um
inventário patrimonial completo das seis unidades da Fundação Caio
Martins e o envio do referido inventário a essa Comissão e às
Comissões de Administração Pública e de Educação. (- Distribuídos à
Mesa da Assembléia.)

Nº 3.156/2008, da Comissão de Defesa do Consumidor, em que
pleiteia sejam solicitadas ao Presidente da Cemig providências para o
restabelecimento de convênios, que menciona, com entidades
filantrópicas. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 3.157/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social pedido de
informações sobre a atual situação da população carcerária no
Estado, pelas razões que menciona. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 3.158/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Superintendente de Organização Penitenciária
pedido de providências para que o Sr. José Carlos Carniato Júnior,
condenado pelo assassinato de Roberta Regina Severi Silva em
Sabará, possa cumprir pena na Penitenciária Nélson Hungria.

Nº 3.159/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado ao Sr. Miguel Soares Santana, policial civil,
manifestação de aplauso por sua atuação na apuração da morte de
Roberta Regina Severi Silva, ocorrida no Município de Sabará. (-
Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.160/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso ao Governador do Estado
pelo trabalho realizado pela Subsecretaria de Direitos Humanos, que
resultou em avanços na política de direitos humanos do Estado.

Nº 3.161/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhada ao Juiz da 9ª Vara Federal - Seção Judiciária de
Minas Gerais cópia das notas taquigráficas da reunião de 5/12/2008
dessa Comissão, para conhecimento e pedido de providências e, caso
julgue conveniente, para anexação aos autos do processo instaurado
com o objetivo de apurar o assassinato dos funcionários do Ministério
do Trabalho e Emprego em Unaí.
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Nº 3.162/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita

seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências
para que verifique a viabilidade de transformar a Subsecretaria de
Direitos Humanos em uma secretaria especial, nos moldes do governo
federal, vinculada ao Estado.

Nº 3.163/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja encaminhado ao Secretário de Desenvolvimento Social pedido de
providências para a incorporação dos dados da Ouvidoria da Polícia
sobre letalidade da ação policial ao relatório do Observatório de
Direitos Humanos deste Estado.

Nº 3.164/2008, da Comissão de Política Agropecuária, em que
solicita seja encaminhado ao Presidente da República pedido de
providências para a inclusão do leite no Programa de Compra Direta
no Estado como parte dos esforços para promover o desenvolvimento
do mercado interno.

Nº 3.165/2008, da Comissão de Política Agropecuária, em que
solicita seja encaminhado ao Secretário de Agricultura pedido de
providências que visem a estimular o consumo de leite no Estado
como forma de dar aos produtores mais condições para enfrentar a
crise do leite.

Nº 3.166/2008, da Comissão de Política Agropecuária, em que
solicita seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de
providências para a implementação do Conselho Paritário de
Representantes dos Produtores de Leite e das Indústrias de Laticínios
- Conseleite -, visando a remunerar com justo valor os dois
segmentos.

Nº 3.167/2008, da Comissão de Política Agropecuária, em que
solicita sejam encaminhados ao Secretário de Fazenda do Estado de
Minas Gerais e ao Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
São Paulo pedido de providências para restabelecer o fluxo comercial
de leite entre os mencionados Estados e promover ajustes da política
tributária estadual para a cadeia produtiva do leite.

Nº 3.168/2008, da Comissão de Política Agropecuária, em que
solicita seja encaminhado ao Secretário de Transportes pedido de
providências para verificar a possibilidade de prorrogação por 12
meses do prazo para que os produtores rurais possam se adequar à
legislação, conforme as Resoluções nºs 52 e 57/2008, da Setop.
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Nº 3.169/2008, da Comissão de Política Agropecuária, em que

solicita seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de
providências para que atue junto aos agentes financeiros com vistas a
que seja criada uma linha de financiamentos de veículos para
transportadores licenciados para o transporte intermunicipal de
trabalhadores rurais, criando condições para a substituição da atual
frota, conforme exigências da Resolução nº 52/2008, da Setop.

Nº 3.170/2008, da Comissão de Política Agropecuária, em que
solicita seja encaminhado ao Secretário de Transportes pedido de
providências para a revisão da Resolução nº 52/2008, dessa
Secretaria, de forma a possibilitar que o transporte de trabalhadores
rurais possa ser realizado por meio de veículo do próprio produtor ou
do transportador, e não, obrigatoriamente, por veículo da categoria de
aluguel.

Nº 3.171/2008, da Comissão de Saúde, em que solicita seja
encaminhado ofício ao Secretário de Saúde para que verifique a
possibilidade de prorrogação por 12 meses do prazo para que os
proprietários de farmácias, em especial as que têm 2º andar, possam
se adequar à Resolução nº 1.332/2007.

Nº 3.172/2008, da Comissão de Saúde, em que pleiteia seja
encaminhado ofício ao Presidente do Ipsemg solicitando o não-
fechamento da agência do Ipsemg no Município de Formiga.

Nº 3.173/2008, da Comissão de Saúde, em que pleiteia seja
encaminhado ofício ao Ministério Público solicitando a instalação de
processo de investigação com a finalidade de apurar os possíveis
prejuízos causados aos pacientes de oncologia do Leste de Minas, em
vista dos longos deslocamentos que têm que fazer para receber
tratamento, em virtude do não-atendimento pelos serviços existentes
em Governador Valadares.

Nº 3.174/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Ten. PM Luís Henrique
Silva Rosário pelos relevantes serviços prestados à PMMG e à
sociedade.

Do Deputado Lafayette de Andrada em que solicita seja utilizado, a
partir de 2009, papel reciclado em todos os setores administrativos e
gabinetes parlamentares da ALMG.

Da Comissão de Direitos Humanos em que solicita sejam tomadas
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providências para reunir os membros do Conselho da Medalha do
Mérito Legislativo a fim de que deliberem sobre a cassação da
honraria concedida ao Sr. Antério Mânica, Prefeito Municipal de Unaí,
acusado de ser o mandante do assassinato de funcionários do
Ministério Público. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento da Comissão
Especial das Serras da Calçada e da Moeda.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Turismo, de Assuntos Municipais, de Saúde, de Participação
Popular e de Administração Pública.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Lafayette de Andrada.
O Deputado Lafayette de Andrada* - Sr. Presidente, Deputado José

Henrique; Srs. Deputados; Sras. Deputadas; telespectadores da TV
Assembléia em todo o Estado de Minas Gerais, na última quinta-feira
fomos surpreendidos com matéria nos jornais da Capital dando conta
de que o Tribunal de Justiça havia barrado o 13o salário dos
Vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte.

Um dos jornais dava a notícia da seguinte maneira: para o Ministério
Público, a legislação municipal que criou o 13o salário para os
Vereadores de Belo Horizonte é uma dilapidação do erário municipal,
uma vez que os agentes investidos no referido cargo político eletivo
estão recebendo valores públicos irremediavelmente proibidos pela
atual ordem constitucional. Outro jornal dizia o seguinte: depois de
receber durante quatro anos o 13o salário, contrariando norma da
Constituição da República, os Vereadores de Belo Horizonte perderão
o privilégio de ter o benefício do décimo-terceiro.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, sou daqueles que acreditam que
decisão judicial não se discute: acata-se e cumpre-se. Essa foi uma
decisão por discussão de uma liminar; acate-se e cumpra-se. Mas,
com a máxima vênia, com todo o respeito que tenho ao Poder
Judiciário e aos Srs. Desembargadores, permito-me discordar da
decisão e penso que equivocou-se esse Tribunal.

Ora, todos nós somos trabalhadores, e há dois tipos de
trabalhadores: os públicos e os privados. Não há como fugir disso. Os
trabalhadores privados são os contratados pelo patrão - um dono de
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empresa ou de padaria, por exemplo, contrata os seus funcionários.
Já os trabalhadores públicos são aqueles pagos pelo erário.

Fiz questão de trazer um texto do Dr. Hely Lopes Meirelles, tido
como o papa do direito administrativo no País. Nesse texto, de que
vou ler só um parágrafo para não cansar ninguém, Hely Lopes
Meirelles fala o seguinte: na administração pública, todos os que
trabalham para o poder público - e aí, Deputado Rêmolo Aloise, estão
os Deputados, os Juízes, os membros do Ministério Público, os
Promotores, os Conselheiros do Tribunal de Contas, os Ministros de
Estado, Governadores, Prefeitos, serventuários trabalhadores da
Assembléia Legislativa, trabalhadores do Judiciário -, absolutamente
todos são agentes públicos. Todos nós que recebemos do erário, que
recebemos do Estado, somos agentes públicos. Ora, os agentes
públicos são divididos em duas categorias: os agentes políticos e os
servidores estatutários. É isso o que diz Hely Lopes Meirelles.

Os agentes políticos, Deputado João Leite, são todos os membros
de Poder. Somos nós, Deputados, são os Prefeitos, os Juízes, os
Procuradores, os Promotores, os Ministros de Estado, o Presidente da
República, os Deputados Federais, os Senadores, os Embaixadores.
Todos nós somos agentes políticos, não somos servidores no sentido
estrito.

Quero ler somente um parágrafo de Hely Lopes Meirelles - não sou
eu, Lafayette, quem diz: “Nesta categoria,” - ele está falando de
agentes políticos - “encontram-se os Chefes do Executivo - Presidente
da República, Governadores e Prefeitos - e seus auxiliares imediatos -
Ministros e Secretários de Estado e de Município -; os membros das
Corporações Legislativas - Senadores, Deputados Federais e
Estaduais e Vereadores; os membros do Poder Judiciário -
magistrados em geral -; os membros do Ministério Público -
Procuradores da República e da Justiça, Promotores e Curadores
Públicos -; os membros dos Tribunais de Contas - Ministros e
Conselheiros -; os representantes diplomáticos...”. Todos são agentes
políticos, ou seja, o que vale para um vale para todos. Ele sustenta
isso na própria Constituição da República. A nossa Constituição
sempre, nos artigos em que trata dos Poderes, trata todos de forma
igualitária. Sempre que a Constituição fala do Judiciário, do
Legislativo, do Executivo, dos agentes políticos, trata-os
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englobadamente.

Faço questão de ler o art. 39, § 4º: “O membro de Poder, o detentor
de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais
e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado
em parcela única, (...) obedecido, em qualquer caso, o disposto no art.
37, X e XI”.

O que falam os incisos X e XI do art. 37 da Constituição da
República? “X - A remuneração dos servidores públicos e o subsídio
de que trata o § 4º do art. 39” - que acabei de ler - “somente poderão
ser fixados ou alterados por lei específica...”

“XI - A remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções
e empregos públicos da administração direta, autárquica e
fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União” -
Judiciário, Legislativo e Executivo -, “dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais
agentes políticos” - Conselheiros dos Tribunais de Contas,
Procuradores, Promotores, todos são vistos na Constituição de
maneira englobada. Todos somos iguais, todos somos trabalhadores;
a diferença que existe, no que o direito administrativo e a Constituição
fazem muito bem, é a maneira do provimento. E a maneira do
provimento não pode ser argumento para dizer se tem 13º salário ou
não.

Uns entram por concurso; outros, por nomeação do Governador;
outros, por mandato popular, mas todos são servos do Estado, todos
são agentes públicos, todos são empregados do povo, empregados
do cidadão e recebem dos cofres públicos graças ao tributo. Todos
têm os mesmos direitos e as mesmas obrigações. É um erro, um
equívoco essa campanha que alguns membros do Ministério Público,
pelo qual tenho o máximo respeito, estão fazendo em cima das
Câmaras e dos Prefeitos Municipais, induzindo-os a acabar com o 13º
sob o argumento de que estão ferindo a Lei de Responsabilidade
Fiscal e a Lei de Improbidade Administrativa.

Faço questão de ler o que diz a Lei de Improbidade Administrativa.
Qual é o artigo que estão esculpindo e a que estão se referindo? “Art.
9º - Constitui ato de improbidade administrativa importando
enriquecimento ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial
indevida em razão do exercício de cargo, mandato, função, emprego
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ou atividade nas entidades mencionadas...” Como estão dizendo que
os Vereadores estão recebendo de maneira indevida se a
Constituição fala claramente, no art. 7º, que todo trabalhador tem
direito a 13º?

Negar que os agentes públicos são trabalhadores é rasgar e acabar
com a nossa Constituição e a nossa ordem jurídica. Isso não pode
acontecer. Ficam referindo-se a notinhas de pé de página, em que um
é subsídio e outro é isso ou aquilo. Todos são agentes públicos. Não
se pode diferir o Vereador do Senador, pois todos são eleitos; não se
pode diferir o Senador do Presidente da República ou do Governador;
não se pode diferir o Governador e o Presidente da República do
Ministro de Estado; não se pode distinguir o Ministro de Estado do
Ministro do Supremo; não se pode distinguir o Ministro do Supremo de
um Juiz; e não se pode diferir um Juiz do Procurador ou do Promotor
para esses efeitos a que estão-se referindo, pois somos todos agentes
públicos.

Sr. Presidente, meu tempo está-se esgotando. No meu
entendimento, “data venia” e com o máximo respeito, é equivocada
essa campanha que está sendo feita por alguns membros do
Ministério Público contra as Câmaras Municipais e os Prefeitos. Nesse
caso específico da Câmara Municipal de Belo Horizonte, o Tribunal
decidiu de forma equivocada, aliás, foi uma votação apertada: 12 a 9.
Quero dizer mais, isso é matéria constitucional. É o Supremo que
decidirá - aliás, o Supremo não se manifestou, mas o STJ, sim. Então
não é matéria pacífica.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, tentar reduzir a importância, o
trabalho e o conceito do Vereador é diminuir a soberania popular, o
Estado Democrático de Direito e a cidadania, porque são
trabalhadores do povo. Não é possível que o trabalhador escolhido
pelo povo valha menos do que o trabalhador contratado pelo seu
patrão.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Nobre colega
Deputado Lafayette de Andrada, V. Exa. foi brilhante em suas
palavras, muito bem colocadas - aliás, não há novidade nisso. Da
maneira como foram apresentadas as suas afirmativas, fico aqui me
perguntando por que o entendimento foi exatamente diferente da
clareza com que V. Exa. mostra a contradição dessa decisão. Como
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fui Vereador, sinto-me no dever de fazer aqui a defesa dos
Vereadores, que estão muito próximos do povo e, no caso dos
Legislativos, têm a menor remuneração na pirâmide do Poder e, às
vezes, uma exigência do ponto de vista de presença e de trabalho
muito maior do que todos os outros. Então, nada mais justo do que
pagar-lhes o 13º salário.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Caro Deputado Vanderlei
Miranda, dizer que os Prefeitos não merecem o 13º salário... Qual é o
tipo de funcionário público, de agente público de um modo geral, que
trabalha mais do que o Prefeito? Sem contar que o Prefeito tem nas
suas costas o Tribunal de Contas, o Ministério Público e a
Controladoria. Sai da Prefeitura respondendo a “n” processos depois
de ter exercido esse cargo. Agora, querem negar-lhes também o 13º
salário?

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Por exemplo, V. Exa.
falou sobre a questão da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. É
claro que ela tem de ser observada. A Câmara tem o seu limite para
gastar. Se o extrapolar, estará sujeita à ação da quebra da LRF.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Quero dizer mais. Quando se
ameaçam os Presidentes de Câmara Municipal com a Lei de
Improbidade Administrativa, esquecem-se de que, desde 1988,
quando a Constituição foi votada, todos os Vereadores recebem o 13º
salário. Em todas as consultas que vêm sendo feitas aos Tribunais de
Contas, todos respondem afirmativamente dizendo que é legal o 13º
salário dos Vereadores. Dizer que o Presidente da Câmara está
incorrendo na Lei de Improbidade Administrativa enquanto ele
obedece ao que diz o Tribunal de Contas e a Constituição ... O meu
tempo está-se esgotando.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Quero agradecer a V.
Exa. o aparte.

O Deputado Lafayette de Andrada* - Agradeço-lhe, Deputado
Vanderlei. O meu tempo está-se esgotando. A exposição de V. Exa.
foi muito importante. Concluindo, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
quero dizer que não há lei que proíba o 13º salário dos Srs.
Vereadores. Ameaçar os Vereadores ou os seus Presidentes de
estarem incorrendo na Lei de Improbidade Administrativa não cola.
Essa matéria será decidida - e só poderá ser - pelo STF, pois a



1416
Constituição, em seu art. 7º, diz de forma clara que todo trabalhador
tem direito a 13º salário. É, portanto, o Supremo que dirá se nós,
trabalhadores do bem público, agentes públicos, somos ou não
trabalhadores. Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero discordar da
maneira como a imprensa vem divulgando essa matéria e
respeitosamente discordar também do entendimento dos Srs.
Desembargadores, apesar de a matéria ter sido polêmica: como já
disse, foram 12 votos contra 9. Essa matéria não é pacífica, há
entendimentos diversos sobre a questão. Essa campanha não pode
continuar. Enquanto o Supremo não se decidir, não se pode suprimir
de ninguém o direito sagrado ao 13° salário.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Vanderlei Jangrossi.
O Deputado Vanderlei Jangrossi* - Sr. Presidente, nobres

Deputados, telespectadores da TV Assembléia, assomo a esta tribuna
para falar sobre um fato ocorrido nesta Casa que resultou numa
situação muito positiva. Esta Casa esteve repleta de produtores de
leite e, em 7 de novembro, houve manifestação em Pompéu, com
aproximadamente 8 mil produtores de leite, quando foram distribuídos
cerca de 80 mil litros como forma de protesto pelo preço pago por litro
em nosso Estado, em especial aos produtores de Pompéu. No ano
passado, os produtores receberam cerca de R$0,80, alguns até
R$1,00 pelo litro do leite. Isso acabou incentivando os produtores a
produzir mais. A indústria também os incentivou para que
melhorassem a capacidade de produção e a melhora da qualidade
desse produto. Muitos fizeram investimentos para melhorar a
produção e a qualidade. Entretanto, este ano houve uma queda
drástica do valor pago pelo litro de leite. Se recebiam de R$0,80 a
R$1,00 pelo litro, este ano alguns produtores passaram a receber
cerca de R$0,38, R$0,39 por litro de leite, dificultando, assim, a
situação do produtor de leite em nosso Estado. Isso é uma grande
preocupação. Realizamos audiência aqui e reunimos cerca de mil
produtores de todo o Estado. Tivemos representantes de Bom
Despacho, Carmo do Cajuru, Divinópolis, Pompéu, Pitangui, Moema,
Barbacena, entre outros Municípios de todo o Estado, preocupados
em resolver a situação que enfrentamos. Há vários fatores que
influenciam essa situação. Sabemos que existe um monopólio na
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produção de fertilizantes, que é um dos produtos utilizados pelo
produtor. Infelizmente há esse monopólio. Apenas algumas empresas
fornecem esse produto, o que tem encarecido muito a produção. Hoje
o valor da produção do leite gira em torno de R$0,70. E os produtores,
Deputado Durval Ângelo, recebem apenas R$0,40 e R$0,50 pelo litro
de leite, alguns recebem apenas R$0,38, ao passo que o custo de
produção é de R$0,70. Por que estou falando isso? Porque foi muito
importante realizarmos aqui a audiência pública. Infelizmente houve
algumas desavenças, brigas e discussões, mas entendemos que os
produtores enfrentam uma situação muito difícil. Repito: a reunião foi
muito importante. Salientamos algumas questões; foi feita uma pauta
de reivindicação para que os governos, estadual e, principalmente,
federal venham tomar algumas medidas para atender os nossos
produtores, só assim terão condições dignas de produção.

O Deputado Durval Ângelo (em aparte)* - Deputado, Vanderlei
Jangrossi, primeiramente é uma alegria para esta Casa tê-lo como
Presidente da Comissão de Política Agropecuária, que vem realizando
um belo trabalho de interlocução com a sociedade mineira,
especialmente com o homem do campo, tanto com o trabalhador
quanto com os pequenos, médios e grandes produtores. Acredito que
essa discussão do leite nos dará coragem para realizarmos uma
discussão necessária. Infelizmente, as pessoas tratam esse problema
sempre na periferia. Vivemos praticamente o ciclo da agricultura, um
ciclo de azar ou de sorte. Quer dizer, sempre é a desgraça de alguns
em alguma parte do mundo e melhora da oferta do produto se a mãe
natureza permitir boas circunstâncias de chuva, de clima. Na
realidade, tudo acaba sendo uma loteria. Que discussão temos de
fazer? Temos de considerar a questão da agricultura como
estratégica. Temos de discutir preço mínimo. Agricultura produz
alimento, garantindo a nós, que estamos na cidade, condições para
viver e sobreviver. Então, temos de dizer aos produtores de café, de
arroz, de feijão que, ao pegarem um empréstimo, deverão ter a
garantia do preço mínimo. Com o produtor do leite, temos de agir da
mesma forma. Esse preço mínimo é o necessário para garantir que o
empreendimento não tenha prejuízo. Outro ponto fundamental é
discutir o associativismo. Sabemos que o produtor que vende o leite
isoladamente, principalmente o pequeno produtor, de 40 ou 50 litros,
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tem enorme prejuízo. Mas quando ele se associa e faz a coleta do
leite a cada dois dias, não serão mais os seus 50 litros, mas sim os 3,
4 ou 5 mil litros de leite, conseguindo assim um preço melhor. Temos
de discutir essas duas chaves fundamentais: preço mínimo e
associativismo, para que o produtor possa vender e comprar em
grupo.

O Deputado Vanderlei Jangrossi* - Muito obrigado, nobre Deputado,
pela intervenção. Com base nisso, o governo federal quer colocar,
como referência de preço mínimo do leite, para o Sudeste, R$0,47;
para o Centro-Oeste, Norte e Nordeste, R$0,45; e para o Norte,
R$0,41. Isso é um absurdo. Os produtores não podem aceitar isso em
hipótese alguma, até porque o custo da produção gira em torno de
R$0,70. Como o governo vai querer fixar um preço mínimo do leite
que praticamente é a metade do custo de produção? A não ser que
haja uma subvenção dos produtos, dos fertilizantes, do custo de
produção, para que realmente venha viabilizar a produção não só do
leite mas de todos os produtos que produzimos no País, em se
sabendo que este é um país agrícola. Produzimos e exportamos
nossos produtos.

Até mesmo o nosso Secretário Gilman Viana, que é Presidente do
Conselho Nacional dos Secretários de Estado de Agricultura do nosso
país - Conseagri -, numa reunião em Natal na última sexta-feira,
decidiu entregar hoje, pessoalmente, uma carta ao Ministro da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Reinhold Stephanes, com três
ações emergenciais para o agronegócio brasileiro para 2009. Quer
dizer, uma subvenção para compra dos produtos. Infelizmente existe o
monopólio, e temos de encontrar uma maneira de quebrá-lo, de
quebrar essa patente e tentar produzir, porque somos auto-
suficientes; temos condições de ser auto-suficientes na questão dos
fertilizantes e dos adubos no País. Temos condições para isso. Existe
bacia, mas está faltando maior exploração dos produtos que geram os
fertilizantes. É necessário haver uma ação maior para sermos
suficientes, Deputado Getúlio Neiva, a fim de podermos ter um preço
adequado, coerente, e, de fato, podermos dar condições aos nossos
produtores.

O Deputado Hely, que é produtor, sabe que há um investimento alto.
É como conversávamos há alguns dias, o senhor está esperando que,
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daqui a alguns anos, possa empatar, pelo menos pagar os
investimentos. Quer dizer que realmente há investimento. E temos de
ter a garantia de que, num futuro breve, teremos o retorno dos nossos
investimentos. Essa é a preocupação do nosso produtor. E é a
garantia que o nosso governo tem de dar aos produtores, porque são
eles, os produtores, os responsáveis para levar o alimento até a nossa
casa, para se ter o alimento na nossa mesa.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Caro Deputado Vanderlei
Jangrossi, V. Exa., na condução da Comissão de Política
Agropecuária, tem apresentado, de forma muito clara, o interesse de
todos nós, de todos os Deputados, sensíveis sempre à condição do
produtor rural. Realizamos aqui, no início de 2007, uma grande
concentração. E os resultados: quase zero. O produtor rural é tratado
como criminoso neste país, como assaltante. Ele é a última pessoa a
quem os governos dão atenção. E esse é um problema muito grave.
Lembro-me de quando estava na Câmara Federal e apresentei vários
projetos em defesa dos interesses dos pequenos produtores rurais.
Hoje temos um apoiozinho à agricultura familiar, mas não se pode
deixar de olhar os dois lados da questão, tanto o do produtor familiar
como o do grande produtor. E a Comissão de Política Agropecuária
tem feito um excelente trabalho, sob a Presidência de V. Exa. É
preciso, neste final de ano, ressaltar o trabalho realizado por V. Exa.,
pela Comissão, mas sobretudo apelar ao governo, aos tecnocratas,
aos burocratas, para que entendam que é preciso simplificar e facilitar
a vida do produtor rural; é preciso que, no próximo ano, iniciemos uma
luta pela criação de subsídios aos produtores mineiros. Vamos parar
com esta história: se a Europa faz isso, se os Estados Unidos fazem
isso, se a Austrália faz isso, por que o Brasil não pode fazer isso? Por
que não dar subsídio ao pequeno produtor rural? Por que não
subsidiar o leite? Por que ficarmos a vida inteira com essa falsa
filosofia de que o capitalismo do brasileiro é diferente? Que não pode
estimular produtor? É preciso, realmente, buscar a possibilidade de
dar aos produtores rurais incentivos reais para a produção. Estamos
de acordo com V. Exa e o cumprimentamos pela defesa que sempre
fez como Presidente da Comissão de Política Agropecuária do nosso
Estado, um trabalho profícuo na defesa dos interesses dos mais
pobres e dos produtores de alimentos, que são tratados, neste país -
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ressalto -, como criminosos. É preciso mudar essa ótica.

O Deputado Vanderlei Jangrossi* - Muito obrigado, Deputado
Getúlio Neiva. Realmente temos de nos preocupar com os nossos
produtores. Há uma preocupação muito grande da Comissão. Temos
trabalhado. V. Exa. é membro efetivo e tem colaborado com nosso
trabalho e com o da Comissão. Temos sempre dito que todos os
membros têm uma participação fundamental, são muito importantes.
Somos um conjunto e, juntos, temos feito, graças a Deus, um trabalho
muito bom para nosso Estado, trazendo à tona os problemas que o
produtor tem enfrentado em todos os setores: do leite, do café, da
cana, do algodão. Voltando a falar do Secretário Gilman Viana,
estamos entregando ao Ministro um pedido de que haja um preço
mínimo e subvenção em relação aos produtos fertilizantes. É
importante também dizer que, para o Orçamento do próximo ano,
pudemos apresentar uma emenda para atender a uma das
reivindicações dos produtores: a necessidade de haver uma
propaganda maior para o consumo do leite, mostrando que esse
produto é importante para a saúde e para nossas crianças e que deve
fazer parte também da cesta básica, com um preço mínimo de
referência. Também é necessário que o leite seja destinado às nossas
crianças nas escolas. Deputado Getúlio Neiva, há, porém, uma
situação interessante: somos praticamente a maior bacia leiteira do
País, então, por que vamos entregar às crianças nas escolas leite
importado? Por exemplo, o Município de Pompéu é a maior bacia
leiteira do Estado, e as crianças consomem na escola leite que não é
produzido lá. Por que não, Sr. Presidente, Deputado José Henrique,
consumir o leite produzido na cidade mesmo? Por que não podemos
ter uma política no Estado para que, pelo menos as crianças nas
escolas, consumam o leite produzido aqui? Vale ressaltar que
aprovaremos um Orçamento em que já foi acatada uma emenda a fim
de fazermos a propaganda necessária e haver maior consumo do leite
do Estado. Há outras reivindicações sendo atendidas: redução do
ICMS dos produtos lácteos, promovendo-se um ajuste tributário para a
cadeia produtiva do leite; fiscalização por parte do governo estadual
com o objetivo de coibir a entrada de leite de má procedência nas
escolas, supermercados e afins; promoção da campanha de incentivo
do consumo do leite e a conseqüente geração do aumento de
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consumo desse produto em redes públicas de ensino no Estado.
Como Minas possui a maior bacia leiteira do País, queremos fomentar
a compra do leite somente no seu âmbito, valorizando o produto local.
Os produtores de leite pleiteiam também a criação do Conseleite, a
inclusão do leite no programa de compra direta do governo federal, de
aquisição de alimentos e a promoção de audiências públicas para
ouvir o Ministério Público a fim de esclarecer as recomendações feitas
na CPI do Leite. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Fahim Sawan) - Com a palavra, o

Deputado Paulo Guedes.
O Deputado Paulo Guedes* - Sr. Presidente, colegas Deputados e

todos que nos acompanham pela TV Assembléia em diversas cidades
de Minas Gerais. Estamos de volta à tribuna para falar novamente de
um tema que já tratamos em outras oportunidades: a burocracia
impregnada nos diversos segmentos dos governos em nosso país.
Quero tratar aqui hoje de um tema específico de muita importância
para a região Norte de Minas, que é a construção da barragem do
Berizal. Essa obra iniciada em 2001, ainda no governo de Fernando
Henrique Cardoso, até hoje não foi concluída em virtude de uma série
de problemas, mas principalmente em razão da burocracia e da má
vontade de alguns segmentos governamentais. Tive oportunidade de
ser Diretor do DNOCS em Minas Gerais de 2003 a 2006. Na ocasião,
fizemos todos os procedimentos necessários exigidos pelos
burocratas do governo, pela burocracia ambiental, e a obra foi
paralisada por falta de licenciamento ambiental. Quando assumimos o
DNOCS, fizemos um convênio com o governo do Estado de Minas
Gerais através do Idene para fazer um novo EIA-Rima. À época o
DNOCS repassou ao governo de Minas Gerais R$400.000,00 para a
conclusão dos novos estudos, que deveriam ser entregues em três
meses. Pois bem, esses estudos só foram entregues dois anos
depois, e, mesmo assim, pagamos uma coisa e recebemos outra. Ao
invés de adiantar, o estudo contratado fez a obra andar para trás. Ao
invés de resolver os problemas da barragem de Berizal, aumentou-os.
O DNOCS teve de contratar outro estudo, outro EIA-Rima, que foi feito
por uma empresa particular, a Tercizan. Tal estudo foi entregue aos
órgãos de meio ambiente e, dessa vez, foi feito de forma correta.
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Nesse mesmo intervalo de tempo, o DNOCS assinou outro convênio
com o governo de Minas Gerais, desta vez com a Ruralminas, um
convênio no valor de R$13.738.687,44. Isso em 1º/7/2004. Já estamos
no final de 2008, e praticamente nada do objeto desse convênio foi
realizado até hoje. O convênio previa o plano de reassentamento dos
assentados e atingidos da barragem de Berizal, a construção de
casas, o reassentamento e as indenizações para os atingidos pela
barragem. Mas, não sabemos por qual motivo, a burocracia ou outros
interesses fizeram com que esse convênio não saísse do papel.
Agora, quase cinco anos depois, a Ruralminas vem pedir um
aditamento do convênio alegando que os termos que estavam
previstos no convênio eram impraticáveis. Fica aqui registrada a
nossa indignação contra todos esses procedimentos. Por isso vimos
aqui mais uma vez ocupar esta tribuna para pedir ao Governador
Aécio Neves, ao Vice-Governador Anastasia, ao Presidente da
Ruralminas que tomem as providências para que cheguemos ao
desfecho dessa situação. As populações não conseguem mais viver
nessa enganação. Já faz quase 10 anos que a obra foi iniciada.
Conseguimos incluí-la no PAC e tínhamos para este ano, já
garantidos, R$40.000.000,00 do Orçamento. A péssima notícia que
tenho para trazer aqui hoje é que Minas Gerais acaba de perder os
R$40.000.000,00 em função da burocracia e da má-vontade. Esse
dinheiro, que deveria ser investido em obras de tanta importância para
a nossa região, está indo, caros colegas, para a construção de
barragens no Ceará. E mais, não é a primeira vez que o Ceará é
beneficiado com recursos do DNOCS e da barragem do Berizal. Foi
assim em 2003, 2004, 2005 e 2006. Todos os anos fazemos o
trabalho, vamos a Brasília, reunimo-nos com a bancada federal e
incluímos os recursos para a construção dessa obra de fundamental
importância para toda a região de Taiobeiras. Essa obra beneficiaria
10 Municípios, mais de 160 mil pessoas, mas a burocracia ambiental e
governamental em Minas Gerais não a deixa andar. Foi por esse
motivo que reunimos hoje a bancada do Norte de Minas em um
almoço, com a participação do Presidente da Ruralminas, de quem
cobramos medidas eficazes para a resolução desse problema. Não dá
mais para admitir que todos os anos façamos esse esforço fora do
comum para incluir recursos para a Barragem do Berizal e ver que
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todo o nosso trabalho está surtindo efeito em outro Estado. O dinheiro
não pode ser usado aqui, pois o meio ambiente não deixa, o burocrata
não dá o parecer, e o Ceará agradece. O DNOCS é um órgão que
atende a todos os Estados do Nordeste e a Área Mineira da Sudene.
Tudo que não se pode executar aqui vai para a administração central
em Fortaleza, no Ceará. Os cearenses adoram ver a nós,
representantes do Norte de Minas, trabalhando, “correndo atrás” dos
recursos e o dinheiro chegando de graça para a execução das obras
do Ceará, porque aqui em Minas Gerais não conseguimos a licença
ambiental de uma obra que já dura 10 anos.

Portanto, fica aqui esse pedido, essa reclamação formal desta Casa,
para que o governo de Minas faça uma intervenção, chame o
Secretário de Meio Ambiente, o Presidente da Ruralminas, o Diretor
do DNOCS em Minas Gerais e, juntos, encontremos uma solução
para o problema. A população não pode ficar na situação em que
está. Dessa mesma forma estão também outras obras na região,
como a construção da Barragem de Congonhas, uma obra de
fundamental importância para toda a nossa região, que garantirá o
abastecimento de água para Montes Claros nos próximos 100 anos,
que garantirá a revitalização do Rio Verde Grande. A Barragem de
Calindó, em Manga, a Barragem do Vacaria, em Fruta-de-Leite, o
Projeto Jequitaí, a Barragem de Guarda-Mor, em Januária, são obras
de fundamental importância para solucionar o problema da seca no
Norte de Minas, mas elas não saem do papel, ficam paradas na
burocracia e nunca por falta de dinheiro. Todo ano o DNOCS e a
Codevasf são contemplados com emenda de bancada com recursos
federais.

Esses recursos estão voltando, porque as coisas não acontecem da
mesma forma em toda Minas Gerais, especialmente quando se trata
do Norte de Minas. Há uma má-vontade contra nossa região, que já é
perseguida na distribuição de recursos, que já é passada para trás
quando se distribui o ICMS. A essa região só chegam migalhas. Por
isso, companheiros e companheiras, precisamos fazer com que esses
órgãos tenham olhar diferenciado para uma região tão sofrida, na qual
o povo ainda pede água para beber. Refiro-me a uma região que não
possui energia elétrica em muitas de suas comunidades rurais, porque
a Cemig, por meio do programa Luz para Todos, primeiro atendeu os
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ricos, o Sul de Minas, o Triângulo, deixando o Norte de Minas, a
região mais pobre, aqueles que mais precisavam, para depois. Só
agora, em 2009, na segunda etapa desse programa, nossa região
será toda atendida.

Estamos atentos, vigilantes, irmanados para fazer com que a
burocracia, os órgãos ambientais e os burocratas do governo tirem o
pé de cima do desenvolvimento da nossa região. Tudo de ruim atinge
o Norte de Minas, como as súmulas, as portarias, as cobranças.
Poços artesianos foram perfurados pelo DNOCS e pela Codevasf para
matar a sede daquela gente. Todavia, agora os proprietários dessas
comunidades estão sendo multados pelo Igam. São multas diárias,
absurdas.

Fica aqui registrado, mais uma vez, o inconformismo da nossa
região com esses burocratas que ficam em Belo Horizonte, em suas
salas luxuosas, que possuem ar-condicionado, ditando regras para
aquele povo, que vive na miséria, naquele sertão. Farei, Sr.
Presidente, um pedido a esta Casa em nome da bancada do Norte.
Criaremos uma missão para irmos a Fortaleza a fim de verificarmos
de perto o que está acontecendo, para checarmos as informações e
vermos quem está mentindo, se a Ruralminas, se o DNOCS. Não
podemos mais continuar enganados.

Espero que toda essa burocracia seja solucionada, se é que o
problema é a burocracia. Não haveria segundas intenções, segundos
interesses? No Brasil e na nossa região costumam-se usar de
mecanismos para beneficiar algumas pessoas e algumas
construtoras. Esperamos que tudo o que está acontecendo não ocorra
por segundas intenções, que esteja havendo apenas a burocracia,
que já nos atormenta há 10 anos. Precisamos que sejam vencidas as
segundas intenções, as burocracias para que a obra, de fato, saia do
papel, e a região do alto Rio Pardo seja beneficiada com a construção
da Barragem do Berizal.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Caro Deputado, gostaria de
alertar todos os Deputados que estão presentes na Casa, inclusive
aqueles que estão em Comissão, de que estou muito preocupado
hoje. Há um Acordo de Lideranças para a votação do ICMS Solidário
que está na pauta, mas há uma tentativa de obliteração da pauta para
não se votar o ICMS Solidário. Acho até que a atitude de um ou outro
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parlamentar em relação à matéria é absolutamente justa, mas eu
invocaria aqui, e V. Exa. é interessado, o testemunho do grupo
parlamentar, sobretudo das Lideranças que acordaram pela votação
do ICMS Solidário, mesmo apesar do arremedo, em que ele ficou
perdendo quase 80% da sua eficácia em função dos acordos que
fizemos com os Deputados do Triângulo Mineiro. Abrimos mão de
ganhos importantes para os 734 Municípios mais pobres de Minas
Gerais, mas tínhamos o compromisso dos Deputados do Triângulo de
votar.

Conversamos com o Deputado Dinis Pinheiro, autor do projeto, e
com a Mesa, para pedir que não se oblitere a votação, nesta tarde, do
ICMS Solidário. Estamos correndo o risco de passarmos mais um ano
sem a votação desse projeto. A votação foi um compromisso firmado
pelas Lideranças partidárias com acordo da Mesa.

Deputado Paulo Guedes, estou interrompendo o discurso de V. Exa.
porque senti que não teria tempo para falar, porque me foram
concedidos apenas mais 5 minutos. Não haveria tempo, porque eu
estou na pauta para falar sobre esse assunto. Se me permitir e na
pauta estiver, pergunto à Mesa se o meu nome está na seqüência. Já
que estou na seqüência, não roubarei o tempo de V. Exa., que poderá
concluir o seu pronunciamento. Voltarei ao assunto daqui a pouco.

O Deputado Paulo Guedes* - Muito obrigado, Deputado Getúlio
Neiva. Também me junto a V. Exa. nessa preocupação. A votação do
projeto do ICMS Solidário até perdeu um pouco o nome “solidário”,
porque a solidariedade foi muito pequena. Deputado, o acordo para
votação desse projeto tirou praticamente quase toda a chamada
solidariedade do projeto, que tirava um pouquinho dos que recebem e
ficam com todas as riquezas de Minas para ser distribuído nos Vales
do Jequitinhonha, do Mucuri, no Norte de Minas, no Noroeste e nas
cidades pobres que estão em outras regiões de Minas. O projeto
original previa redistribuir R$69.000.000,00 por mês aos Municípios
mais pobres, mas agora distribuirá apenas R$9.000.000,00. Ou seja, a
cidade de Betim na Região Metropolitana - e voltarei ao assunto -
sozinha arrecada mais de ICMS do que quatro regiões do Estado
juntas, do que todas as cidades do Noroeste, incluindo Paracatu, do
que todas cidades do Norte de Minas, incluindo Montes Claros, do que
todas as cidades do Jequitinhonha e do que todas as cidades do
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Mucuri, incluindo Teófilo Otôni. Ou seja, geograficamente, essas
quatro regiões são praticamente 50% do território de Minas. Têm
quase 5 milhões de habitantes. O governo de Minas repassa em ICMS
para essas quatro regiões pouco mais da metade do que recebe
sozinha a cidade de Betim na Região Metropolitana. As riquezas de
Minas Gerais estão concentradas apenas nas mãos de meia dúzia de
cidades. O povo mineiro está sendo tratado com desigualdade. Os
ideais da Inconfidência Mineira estão sendo esquecidos. O Norte de
Minas é o berço da fundação deste Estado e da civilização porque foi
lá que nasceu Minas Gerais. Foi a luta do povo norte-mineiro que
garantiu a criação do Estado de Minas Gerais, os suprimentos, a
carne, o peixe, o feijão, a rapadura, a farinha e a cachaça que
abasteciam as minas aqui nas regiões de Ouro Preto e Mariana. Tudo
isso foi esquecido e usurpado. Usurparam até a história, tirando de
Matias Cardoso o título de 1ª Capital de Minas, esqueceram que por lá
passaram três Governadores, que também não são reconhecidos pela
história - Matias Cardoso, Januário Cardoso e Nunes Viana, que
comandou a Guerra dos Emboabas e declarou a independência deste
Estado. Fica aqui registrada a indignação deste Deputado, que hoje
tem a honra de dizer que faz parte do Movimento Catrumano.
Estamos atentos contra a burocracia, contra tudo de ruim que está
acontecendo com a nossa região. Esperamos que este depoimento
seja ouvido pelas autoridades ambientais de Minas Gerais, pelos
órgãos governamentais, para que tomem uma providência, tirem o pé
de cima do nosso desenvolvimento e deixem a nossa região ganhar
as barragens de Berizal, de Congonhas, do Calindó, de Vacaria, do
Guarda-Mor, do Jequitaí, e tantas outras obras que não saem do
papel por causa da burocracia que em Minas Gerais só existe para as
regiões pobres. Os interesses do Triângulo são resolvidos, assim
como os interesses da Região Metropolitana também se resolvem,
com “ad referendum”, com um telefonema do Governador. Por isso
pedimos ao Governador que ligue para o Secretário de Meio Ambiente
e peça uma licença, um “ad referendum” para a construção da
barragem do Berizal.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.
O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
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manifestei-me durante o pronunciamento do companheiro Paulo
Guedes e gostaria de fazer um apelo de amigo, de companheiro, de
patriota, ao Deputado Fahim Sawan: que manifeste sua posição, mas
retire o requerimento de inversão de pauta, para que possamos votar
o ICMS Solidário. Houve um acordo, oito Deputados se reuniram,
todas as bancadas foram ouvidas. Que votem contra, que mostrem
seu posicionamento, que manifestem seu voto. Sabemos da sua
responsabilidade com Uberaba e com o Triângulo, mas as regiões
pobres de Minas, os 734 Municípios abriram mão de uma parcela
considerável. A versão atual do projeto não é a original. O Deputado
Dinis Pinheiro há de ceder a uma redução fantástica de
R$69.000.000,00 que seriam perdidos pelas cidades mais ricas de
Minas - somente R$9.000.000,00 serão perdidos agora, em benefício
de 734 Municípios. Esse processo não pode sofrer mais nenhum
transtorno. Temos uma pauta de votação e apelamos ao bom-senso.
O PMDB, por meio do seu Líder Gilberto Abramo, apresentou um
requerimento de inversão às 13h50min, antes do início desta reunião,
para que o projeto do ICMS ficasse em segundo lugar na pauta. Foi
retirado, em função de solicitações. Estamos reiterando o pedido, para
que esse assunto não seja mais postergado. Há um acordo da Mesa,
há um Acordo de Líderes, há um grupo parlamentar do qual fizeram
parte três Deputados do Triângulo, Luiz Humberto Carneiro, Weliton
Prado e Zé Maia, para cercar a votação de pelo menos um arremedo
de mudança na distribuição do ICMS Solidário. Não podemos aceitar
que a Assembléia termine o ano sem votar esse projeto. Seria uma
frustração muito maior que a redução que houve. Estamos com
apenas 10% do que solicitamos, que queríamos no projeto inicial do
bravo companheiro Dinis Pinheiro, que completa sete anos de luta
para redistribuir o ICMS em Minas Gerais. Quem for contra, tem o
direito de ser contra, de levantar sua voz, de encaminhar a votação,
de dizer o que pensa. Pode até me xingar que não há problema. O
que precisamos é cumprir os compromissos que a Mesa fez, que o
Colégio de Líderes fez, e sobretudo que o grupo parlamentar, formado
em dezembro de 2007, para discutir o assunto com os Deputados que
se opõem fez. Ora, abrimos mão de todos os nossos pressupostos, de
uma grande vantagem que teríamos, para ter uma vantagem
reduzidíssima.
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Estamos vendo, Sr. Presidente, que até as cidades mineradoras

estão “lavando a égua” de receber dinheiro em dobro. Estão
recebendo 4,68% de ICMS Solidário e mais os “royalties” do minério.
Mesmo para essas cidades mineradoras, o grupo parlamentar abriu
mão.

A vigência da lei será em 2010 ou 2011 e não vai atrapalhar nenhum
Prefeito que está tomando posse agora e nenhum orçamento já
encaminhado às Câmaras Municipais. Os fatos foram conduzidos
dessa forma. Neste momento, o que devemos fazer é um grande
apelo a todos os Deputados que estão na Casa, nas comissões, para
que compareçam ao Plenário, a fim de votarmos esses assuntos.

Estou inscrito para falar pelo art. 70, mas solicito que o art. 70 seja
feito somente após a votação dos projetos, para ganharmos tempo e,
dessa forma, mobilizarmos os Deputados com o objetivo de fazer com
que a aludida lei entre em vigor imediatamente, para que os direitos
sejam aplicados a partir de 2010 e 2011. Abrimos mão de quase tudo
e estamos trabalhando por ninharia, por uma coisinha de nada. Não é
possível que não possamos votar esse projeto.

Sabemos que nesta Casa, quando não há absoluto e completo
entendimento, não conseguimos votar nada. Então é preciso, Sr.
Presidente, que haja uma busca pela compreensão de todos os Srs.
Deputados. Faço ainda um apelo à Presidência da Casa para que
suspenda as reuniões de comissão, a fim de iniciarmos logo o
processo de votação. É preciso alinhavar esse assunto, que realmente
precisa ser tratado. Estou aqui defendendo o meu companheiro
Deputado Dinis Pinheiro. Talvez a turma do Deputado Dinis Pinheiro
não saiba que ele “fura” a minha região toda, isto é, toma meus votos
todos, mas somos amigos. Ele é que é o dono da região. Ele é mais
votado que eu na região, no entanto vimo-nos esquecendo desses
aspectos e trabalhando juntos, em defesa do projeto dele, que
beneficia os menos favorecidos da região. Ele é o grande lutador
pelos pobres e miseráveis da minha região, por isso estou aqui para
abraçá-lo e defender o projeto dele, porque a pobreza e a miséria são
maiores que nós, na verdade, é o desatino dessa diferença fantástica
de arrecadação e de distribuição de receita.

O ICMS Solidário é um arremedo de ajuda. Temos de fazer outra
luta. Por isso apelamos e pedimos, Sr. Presidente, que V. Exa., ao
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comandar a 2ª Fase, nos permita não deixar de apreciar o projeto do
ICMS Solidário, porque, se isso ocorrer, seremos obrigados, pelo
PMDB, a obstruir toda a pauta. Muito obrigado, Sr. Presidente.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - 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, reformando despacho anterior, determina que a

Mensagem nº 314/2008, do Governador do Estado, publicada em
12/12/2008, seja recebida como o Ofício nº 24/2008, em razão da
natureza da matéria.

Mesa da Assembléia, 16 de dezembro de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa que a emenda encaminhada a esta Casa hoje

pelo Governador do Estado, por meio da Mensagem nº 320/2008, foi
incorporada ao parecer da Comissão de Fiscalização Financeira e
será arquivada, nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento
Interno, uma vez que o Projeto de Lei nº 2.925/2008 foi aprovado em
2º turno na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã.

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 3.160 a 3.163/2008, da Comissão de Direitos
Humanos, 3.164 a 3.170/2008, da Comissão de Política Agropecuária,
3.171 a 3.173/2008, da Comissão de Saúde, e 3.174/2008, da
Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os fins do art. 104
do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
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Turismo - aprovação, na 31ª Reunião Ordinária, em 10/12/2008, dos
Requerimentos nºs 3.090/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e
3.102/2008, da Comissão de Fiscalização Financeira; de Assuntos
Municipais - aprovação, na 31ª Reunião Ordinária, em 10/12/2008, do
Requerimento nº 3.091/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de
Saúde - aprovação, na 27ª Reunião Ordinária, em 10/12/2008, do
Requerimento nº 3.080/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de
Participação Popular - aprovação, na 10ª Reunião Extraordinária, em
5/12/2008, das Propostas de Ação Legislativa nºs 695, 863 e
968/2008, de autoria popular, na forma de emendas ao Projeto de Lei
nº 2.785/2008, 690, 767, 955, 957, 959 e 961/2008, de autoria
popular, na forma de emendas aos Projetos de Lei nºs 2.785 e
2.786/2008, 742 e 753/2008, de autoria popular, na forma de emenda
ao Projeto de Lei nº 2.785/2008 e na forma de requerimento, e
775/2008, de autoria popular, na forma de emendas aos Projetos de
Lei nºs 2.785 e 2.786/2008 e na forma de requerimento; e de
Administração Pública - aprovação, na 19ª Reunião Extraordinária, em
10/12/2008, do Requerimento nº 3.105/2008, do Deputado Wander
Borges (Ciente. Publique-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de
Resolução nºs 2.748, 2.749, 2.750 e 2.751/2008 (À promulgação.) e
dos Projetos de Lei nºs 530, 699, 734 e 1.888/2007, 1.985, 2.432,
2.452, 2.454, 2.456, 2.474, 2.573, 2.575, 2.576, 2.614, 2.615, 2.616,
2.642, 2.675 e 2.791/2008 (À sanção.).

Votação de Requerimentos
ACORDO DE LÍDERES

Os Deputados que este subscrevem, representando a totalidade dos
membros do Colégio de Líderes, apóiam requerimento solicitando a
prorrogação do prazo de funcionamento da Comissão Especial das
Serras da Calçada e da Moeda por mais 30 dias.

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2008.
Decisão da Presidência

A Presidência acolhe o Acordo e vai submeter o requerimento a
votação.

Mesa da Assembléia, 16 de dezembro de 2008.



1431
Alberto Pinto Coelho, Presidente.
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão Especial das Serras

da Calçada e da Moeda, apoiado por Acordo de Líderes, solicitando
seja prorrogado o prazo de conclusão dos trabalhos da Comissão por
mais 30 dias. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

2ª Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a

Presidência passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
Questão de Ordem

O Deputado Fahim Sawan - Dada a importância das matérias a
serem votadas a partir de agora, tão devidamente preanunciadas
pelos parlamentares que ocuparam a tribuna, solicito a V. Exa.
recomposição do 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 Célio Moreira) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 45 Deputados.

Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Gilberto Abramo solicitando a inversão da
pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 2.880/2008 seja
apreciado em primeiro lugar. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa requerimento do
Deputado Getúlio Neiva solicitando a inversão da pauta desta reunião,
de modo que o Projeto de Lei nº 637/2007 seja apreciado em segundo
lugar. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

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

reunião os Projetos de Lei nºs 37, 637, 1.499 e 1.949/2007, 2.164,
2.394, 2.574, 2.788, 2.838, 2.877, 2.922, 2.923 e 2.925/2008,
apreciados na extraordinária realizada hoje, pela manhã.
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O Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº

2.880/2008, dos Deputados Adalclever Lopes e Gilberto Abramo, que
altera a área da Estação Ecológica do Cercadinho, criada pela Lei nº
15.979, de 13/1/2006. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou. A Comissão de Meio Ambiente opinou pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresentou. Emendado em
Plenário, voltou o projeto à Comissão de Meio Ambiente, que opinou
por sua aprovação na forma do Substitutivo nº 2 com a Subemenda nº
1, que apresentou, e pela rejeição das Emendas nºs 1 a 4. Com a
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Adalclever Lopes.

O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, após uma guerra, o sonho da região Sul e de uma
cidade se realiza. Tínhamos um projeto de alteração da área do
Cercadinho que estava nesta Casa há mais de dois anos. Esse
projeto não andou, recebeu uma série de emendas que desvirtuavam
toda a ampliação da área do Cercadinho, e tivemos de tomar uma
decisão muito dura. Mas hoje, Sr. Presidente, caro Deputado Gilberto
Abramo, podemos constatar que, com certeza, a nossa atitude estava
correta. Retiramos o projeto de ampliação do Cercadinho,
apresentamos um novo projeto e solicitamos que sua tramitação fosse
em regime de urgência, o que foi votado e aprovado por esta Casa.
Hoje, graças à celeridade que o Presidente e os parlamentares deram
a esse projeto, ele se encontra em pauta, depois de muito bem
lapidado na Comissão de Meio Ambiente, cujo Presidente é o
brilhante Deputado Sávio Souza Cruz, professor da matéria,
conhecedor de Belo Horizonte. Ele, que não foi só Vereador desta
Capital, mas também Presidente da Casa Legislativa Municipal,
lapidou esse projeto, que chega hoje para ser votado nesta Casa de
forma a permitir a construção da tão famosa alça que liga toda a
região Sul - a alça do Belvedere e a alça que liga também toda a
cidade de Belo Horizonte ao BH Shopping. O BH Shopping,
irresponsavelmente, foi ampliado por cinco vezes, sem licenciamento
ambiental, o que criou, em toda a região do Vetor Sul, um embaraço
no trânsito de Belo Horizonte, tornando-o inviável; porém, graças a
esta Casa e ao Deputado Sávio Souza Cruz, que brilhantemente
relatou e acolheu todas as emendas dos Deputados Délio Malheiros,
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João Leite, Hely Tarqüínio e de todos os que apresentaram emendas
a esse projeto, ele será votado hoje.

Trata-se de um projeto que realmente vai resolver o trânsito da
região de Belo Horizonte. Todas as emendas foram acolhidas com
excesso de cuidado, com a moratória ambiental, ciente de que a alça
poderá ser construída sem nenhum “boom” imobiliário, conforme na
calada aqui queriam colocar. Alguns Deputados devagarinho olhavam
o projeto e queriam, na surdina, apresentar emendas para fazer lá
vários empreendimentos, o que inviabilizaria a alça. Teríamos de fazer
as alças 1, 2, 3, 4, 5, 6. Iria haver um “boom” imobiliário.

Portanto, Sr. Presidente, conseguimos chegar ao final com a
moratória ambiental. Vamos votar somente a alça, com recurso
federal. E vamos votar aqui, caro Deputado Gilberto Abramo, o sonho
da nossa cidade: melhorar o trânsito na região. Parabéns, Deputado
Gilberto Abramo, obrigado aos colegas da Casa, e vamos votar esse
que talvez seja um projeto dos mais importantes, uma das obras mais
importantes para a região Sul de Belo Horizonte. Muito obrigado.

O Deputado Roberto Carvalho - O Presidente Deputado Alberto
Pinto Coelho é presença decisiva para que possamos chegar a esse
acordo, esse consenso, que, mais uma vez, engrandece esta Casa.
Estamos dando uma resposta decisiva a um grande problema da
região, não só de Nova Lima - eu diria que é uma solução
metropolitana. O Congresso Nacional já colocou para a bancada
mineira, no ano passado, verbas para que pudesse ser feita a alça, o
anel, que possibilitará a solução definitiva. Existe o projeto da alça.

Quero ressaltar o trabalho dos Deputados João Leite, Adalclever
Lopes, Gilberto Abramo, Délio Malheiros. Enfim, trata-se de um
trabalho conjunto desta Casa. Gostaria também de reconhecer o
trabalho do jornalismo social que a Rádio Itatiaia faz. Por meio do
Diretor Márcio Dotti, várias reuniões foram promovidas, e todos os
parlamentares participaram. Os Deputados João Leite, Adalclever
Lopes, Délio Malheiros e Alencar da Silveira Jr. estiveram lá. Enfim, é
uma vitória da Casa, em que mostra que bom-senso sempre
prevalece quando as cabeças pensantes e responsáveis fazem o que
deve ser feito.

Então, a Casa está de parabéns por essa aprovação e, se Deus
quiser, uma breve solução para um grande gargalo que existe ali.
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O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, esse projeto gestado

nesta Casa, não fosse a compreensão de todos, da necessidade
daquele setor da cidade de Belo Horizonte chamado Vetor Sul, não
passaria, dadas as suas complexas interpretações. Mas creio que
com o parecer do Deputado Sávio Souza Cruz, com todos aqueles
que colaboraram, conseguimos chegar a um consenso. E quem ganha
com isso é a cidade de Belo Horizonte. Eu já estava aqui a cobrar do
Deputado Roberto Carvalho - e sei do seu empenho - para que, junto
ao novo Prefeito ou mesmo junto ao Prefeito que ainda está na
Prefeitura de Belo Horizonte, que viabilizem recursos para iniciar a
obra imediatamente. Trata-se de uma obra urgente para as cidades de
Belo Horizonte e Nova Lima, para os moradores e até mesmo para os
enfermos que precisam chegar aos hospitais localizados na região e
ficam parados no trânsito por horas e horas.

Portanto, creio que esta Casa deu um bom exemplo de celeridade
no processo. E, ao aprovar essa matéria, estará contribuindo para
minimizar os drásticos efeitos do trânsito na região Sul de Belo
Horizonte. Desde o início temos acompanhado e lutado pela
aprovação desse projeto. Na forma do substitutivo em que ele agora
se encontra, creio que teremos atendidos os anseios de todos os
moradores da cidade, dos moradores da Zona Sul, dos condomínios.

Se não fosse a contribuição decisiva das associações do Belvedere,
do Marcelo Marinho, do Ubirajara, de tantos outros que aqui estiveram
presentes várias vezes e, especialmente, da Rádio Itatiaia, que por
várias vezes reuniu os parlamentares desta Casa para convencê-los
da necessidade e importância dessa obra, não chegaríamos a esse
resultado. Portanto, ganham todos: ganham os Deputados, que terão
o respeito da população da região; ganha a cidade de Belo Horizonte,
que terá um sério problema de trânsito resolvido; e ganham a cidade
de Nova Lima e todas as outras que estão no entorno dessa obra que,
creio eu, será iniciada rapidamente. Esta Casa deu um bom exemplo
de como se legisla e de como se resolve um problema que tanto aflige
Belo Horizonte. Batalhamos desde o início por essa obra e agora
continuaremos batalhando pelos recursos financeiros para que ela
seja viabilizada o mais rápido possível.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, a Assembléia Legislativa de
Minas Gerais teve um papel notável frente à região Sul de Belo
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Horizonte, especialmente em relação à preservação ambiental da
última nascente existente no território. A região Sul da Capital correu o
risco de perder essa última nascente, mas isso não aconteceu, graças
à intervenção desta Assembléia Legislativa, representada por sua
Comissão de Meio Ambiente, que há muito tempo acompanha a
situação, e graças ao projeto de lei da ex-Deputada Lúcia Pacífico,
que possibilitou a preservação desse manancial importante, que
abastece não apenas a região Sul da cidade, mas também Nova
Lima.

A mudança proposta por essa legislação não traz nenhum impacto
para a preservação do manancial do Cercadinho. O acompanhamento
dos técnicos desta Casa, determinado por V. Exa.; o cuidado do
Presidente da Comissão de Meio Ambiente, Deputado Sávio Souza
Cruz, ao solicitar informações; e o próprio projeto do DNIT cercam a
proposição que a Assembléia Legislativa votará agora de toda
segurança para a preservação de um manancial tão importante da
Serra do Curral.

Quero também aqui lembrar o papel decisivo da população do
Belvedere e da região Sul, do Marcelo Marinho e do Ubirajara Pires,
que permanentemente têm lutado para que a preservação do
manancial do Cercadinho possa conviver com a necessidade de
mobilidade dos moradores de Nova Lima, dos condomínios, do
Belvedere, de Rio Acima e de Raposos e de todos os trabalhadores e
trabalhadoras que utilizam o transporte coletivo e precisam passar por
aquele verdadeiro gargalo no Portal Sul de Belo Horizonte.

Sr. Presidente, gostaríamos também de, neste encaminhamento,
lembrar a importância de reativarmos os trens de passageiros na
Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Comissão de Infra-
Estrutura do Senado, há um ano, realizou uma audiência pública
provocada pelo Presidente da Frente Parlamentar em Defesa do
Metrô desta Casa, Deputado Célio Moreira, com a presença do
Ministro das Cidades, Márcio Fortes. S. Exa. o Ministro prometeu ao
Deputado Célio Moreira - eu, o Senador Azeredo e o Senador Eliseu
estávamos presentes - que teríamos avanços no metrô de Belo
Horizonte. Lamentavelmente, um ano se passou e não tivemos
nenhum avanço. O metrô continua no mesmo lugar. Hoje, às 11 horas
da manhã, houve um encontro provocado pelo Senador Azeredo, com
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a presença do Senador Eliseu. O Deputado Célio Moreira e eu não
pudemos comparecer, mas levamos uma manifestação da Assembléia
Legislativa, da frente parlamentar aos nossos Senadores a fim de
cobrar novamente do Ministro. Passado um ano, nada foi feito.

O ramal Calafate-Barreiro continua parado. Hoje levamos também à
Comissão de Infra-Estrutura do Senado um projeto de um colegiado
de engenheiros, que representa cinco entidades, propondo a
reativação de vários trechos na Região Metropolitana para o
transporte ferroviário de passageiros. Lembro aqui, com a presença
de Wander Borges, que tínhamos a passagem de Belo Horizonte,
General Carneiro, Sabará, Nova Lima, Rio Acima, Raposos.
Queremos a reativação desses trechos, do trecho de Belo Horizonte a
Brumadinho. Esse é o sonho que foi levado hoje à Comissão de Infra-
Estrutura do Senado, ao Ministro das Cidades. Agora esse é nosso
projeto. Com a presença de vários Deputados, estamos propondo à
Assembléia Legislativa a frente parlamentar em prol do transporte
ferroviário de passageiros, para que seja feita essa reativação em
Belo Horizonte. Se tivéssemos essa passagem do transporte
ferroviário por Sabará e Nova Lima, haveria maior mobilidade na
região Sul de Belo Horizonte. Portanto lutaremos para que isso ocorra.

V. Exa. está de parabéns, assim como a Assembléia Legislativa e
todos os Deputados, ao dar uma resposta imediata à população,
principalmente com a preservação do manancial do Cercadinho. Muito
obrigado.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, a Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais desta Casa fez um trabalho muito
ponderado no encaminhamento desse projeto de lei, mostrando que,
com muito diálogo e responsabilidade, é possível conciliar o
desenvolvimento e o crescimento econômico com a preservação do
meio ambiente. O projeto que está em votação neste momento tem
esse espírito. O manancial de água foi preservado, e, ao mesmo
tempo, abriu-se a possibilidade para a obra viária, que é de grande
interesse para a população daquela região e de Nova Lima. Registro,
Sr. Presidente, que, durante a tramitação desse projeto, o DNIT teve
também um papel destacado, contribuiu muito, prestou valiosas
informações e esteve presente em diversas audiências públicas,
subsidiando esta Casa com informações. Foi um grande parceiro para
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encontrarmos uma solução boa para todos. Registro também o papel
destacado do Prefeito de Nova Lima, Carlinhos Rodrigues, que deu
grande contribuição, cobrando desta Casa e dos Deputados uma
solução mais rápida e eficiente. Não é à toa, Sr. Presidente, que esse
Prefeito obteve uma reeleição com uma grande expressão de votos.
Está fazendo de Nova Lima um grande canteiro de obras, obras
responsáveis, viáveis para o povo e com a preservação do meio
ambiente. Parabenizo todos os Deputados e todos aqueles que
trabalharam para encontrar uma solução. Com a votação desse
projeto, o problema do trânsito da região do Belvedere, da região Sul
de Belo Horizonte e de Nova Lima será resolvido. Encaminhamos
favoravelmente à aprovação do projeto, Sr. Presidente.

*- Sem revisão do orador.
O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, enalteço aqui a

importância desse projeto. Sabemos que qualquer projeto que tramita
nesta Casa, embora tenha uma participação muito efetiva de dois,
três, quatro, cinco colegas, dependendo do interesse, não é aprovado
sem a maioria necessária para sua aprovação. Portanto esse projeto é
de responsabilidade de todos nós. Mas não posso deixar de fazer um
elogio aos meus dois companheiros de partido, o Deputado Sávio
Souza Cruz, Presidente da Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais, e nosso Vice-Líder de bancada, Deputado Adalclever Lopes,
autor desse projeto, que, depois de muita discussão, chega a este
Plenário para aprovação.

É claro que o meu encaminhamento é pela aprovação do projeto.
Sou morador de Belo Horizonte e transito nessa parte da cidade
chamada Região Sul. Dependemos de um bom acesso no local onde
essa alça será construída, não só eu, mas também toda a população
que mora naquela região e todos os que precisam passar por ela.
Trata-se de um projeto que envolverá uma cifra alta, já também
garantida, de R$50.000.000,00. Creio que, uma vez iniciadas as
obras, o que demandará um tempo, teremos ainda de conviver com
esse caos que se transformou o trânsito no entorno do BH Shopping,
com esse progresso que Nova Lima tem tido, nas Seis Pistas e, claro,
com a construção de todo o complexo imobiliário que a região do
Belvedere abriga. Essa demanda precisa realmente de ser atendida.
Ganha a população de Belo Horizonte, ganhamos todos nós no
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conforto do transitar, sabendo que a tendência daquela região é
crescer, pois existe muita atração não só de moradores, mas também
de empresas. Se essa alça não for construída, realmente será o caos.

É preciso lembrar aqui que temos outras áreas de estrangulamento
nesta cidade, que precisam também de uma ação, a fim de melhorá-
las. Faço aqui uma defesa da região onde moro, no Bairro São Bento.
Já está impossível transitar nas Avenidas Prudente de Morais e Raja
Gabaglia. A região do Buritis, há muito tempo se vem falando, virou
um caos. Portanto é preciso que se dê também atenção a essa outra
parte da cidade. Em direção ao Aeroporto Internacional Tancredo
Neves, vemos a Linha Verde, recentemente entregue à população, o
alargamento da Avenida Antônio Carlos, as melhorias na Avenida
Cristiano Machado. Outras regiões da cidade, Sr. Presidente, estão
carentes de intervenções, pois o trânsito está um verdadeiro caos na
região do São Bento. Chegar e sair de lá tem sido uma tortura para
nós, moradores daquela região. A intervenção feita recentemente lá
não melhorou, a meu ver, o trânsito; ao contrário, estrangulou-o mais
na Avenida Prudente de Morais. Há sinais em cima de sinais. Parece
que a BHTRANS estava encalhada de semáforos e resolveu instalá-
los na Avenida Prudente de Morais. Então é preciso dar atenção a
esses importantes pontos da cidade, que são os bairros do São Bento
e as adjacências, bem como a região do Buritis, que há muito clamam
por melhorias no acesso e no trânsito.

Mais uma vez, encaminho favoravelmente ao projeto da construção
da alça na região do BH Shopping, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, tivemos a oportunidade de acompanhar a discussão
desse projeto desde o primeiro momento. Assumimos a relatoria na
primeira fase da discussão e acompanhamos de perto as questões
que estavam em jogo. Conversamos muito com as lideranças
comunitárias, em várias ocasiões, em audiências públicas; em
reuniões mais reservadas, discutimos particularmente com os
Deputados João Leite e Adalclever Lopes.

Percebemos que neste momento estamos fechando a discussão,
encaminhando a votação de forma favorável e preservando os
interesses maiores da população de Belo Horizonte - e, acredito,
também da de Nova Lima -, conciliando, como bem colocado aqui, os
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interesses ambientais, como os da Reserva Ecológica do Cercadinho,
que continua preservada e intacta. Sua área de recarga, durante boa
parte das discussões, manteve-se como a questão central, com o
intuito de determinar se ela seria preservada ou não, se haveria
incorporação imobiliária nessa área ou não.

Preservados os interesses do trânsito, do deslocamento e do acesso
da população de Belo Horizonte e da região do entorno do Cercadinho
e de Nova Lima, esta é uma boa oportunidade de refletirmos, Sr.
Presidente, acerca das soluções estruturais para o caos em que se
vem transformando o trânsito das grandes cidades. Normalmente se
pensa que as soluções estruturais estão nas grandes obras, nas
grandes vias. Temos um exemplo recente, a Linha Verde. Não há
dúvidas de que, conforme o estágio, é preciso fazer uma intervenção
urgente, que garanta o fluxo dos veículos; todavia é triste
constatarmos que, infelizmente, o transporte público não tem tido o
relevo e a importância devida, ao se pensar em soluções, de fato,
estruturais.

Enquanto privilegiarmos e valorizarmos, de forma quase exclusiva, o
transporte individual, o carro particular, em detrimento do transporte
público, seja por meio dos ônibus coletivos, seja por intermédio do
metrô ou similares, infelizmente cidades como Belo Horizonte, como
nossa Grande BH, não encontrarão soluções que apontem para o
conforto e para a qualidade de vida de sua população. Teremos de
continuar, infelizmente, a conviver com os estrangulamentos e
engarrafamentos, e não só na hora do “rush” mas também, e
principalmente, quando ocorrerem chuvas. Em Belo Horizonte, o caos
se instala quando chove, porque qualquer problema no tráfego se
reflete em praticamente todas as principais vias da cidade.

Registrando que precisamos repensar e valorizar o transporte
coletivo, em detrimento do transporte individual, a fim de que se
aponte para soluções efetivamente estruturais, encaminhamos
favoravelmente, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O Deputado Fábio Avelar* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
gostaríamos, em primeiro lugar, de cumprimentar o Deputado
Adalclever Lopes por esse projeto, que representará um marco para
aquela região, tendo em vista a dificuldade enfrentada por toda a
população que vive no entorno do Belvedere, de Nova Lima, de Rio
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Acima e de Raposos.

Na realidade esse projeto vem sendo debatido, nesta Casa, há
vários anos. Agora, depois de um consenso entre os Deputados que
participaram ativamente dos trabalhos de nossa Comissão de Meio
Ambiente, o Deputado Sávio Souza Cruz apresentou, em seu
relatório, em seu parecer, para a apreciação de todos nós, Deputados,
a fim de evitar que aquela região se conturbasse cada vez mais, uma
emenda que, em nosso entendimento, contribui para evitar o
crescimento naquela região; todavia temos de ficar atentos. Nossa
preocupação é com o que pode vir a ocorrer.

Tivemos oportunidade de participar ontem, na Comissão de Defesa
do Consumidor, de uma audiência em que se discutia esse aumento
exorbitante do IPTU em Belo Horizonte. Na realidade, esse presente
de Natal que está sendo oferecido à população de Belo Horizonte é
um presente de grego, um aumento incompreendido por todos nós,
Deputados, que participamos dessa audiência.

Srs. Deputados, temos outra grande preocupação. Se compararmos
o IPTU que é pago em Nova Lima por um apartamento de três
quartos, com área aproximada de 100m² ou 120m², com o IPTU que é
pago no Belvedere por um apartamento nas mesmas condições, com
a mesma área, verificaremos que o IPTU de Belo Horizonte, naquela
região, chega a ser até 10 vezes maior que o que é pago em Nova
Lima. Por isso entendemos que podemos provocar também uma
procura muito intensa de empreendedores naquela região, para
construírem ali empreendimentos atrativos para os que moram em
Belo Horizonte, tendo em vista que já se nota hoje, em Nova Lima,
exatamente na divisa com o Belvedere, esse crescimento intenso.
Temos de estar atentos. A emenda apresentada pelo Deputado
Domingos Sávio resguarda um pouco isso. Ela diz que todo
empreendimento, independentemente de sua natureza, residencial,
comercial ou até mesmo industrial, se causar algum tipo de
perturbação no trânsito, está sujeito a um licenciamento do Estado.
Trata-se de um assunto bastante complexo. Desde já, apelamos ao
Copam para que faça uma regulamentação, por meio de deliberação
normativa, sobre essas questões.

Também devemos nos preocupar com a efetivação daquela área
como estação ecológica. Não podemos postergar por muito tempo a
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desapropriação daquela área, para que na realidade se transforme na
área criada em lei, que é uma estação ecológica. Evidentemente, se
postergarmos muito essas ações, no futuro poderemos ter problemas
muito maiores do que os que temos hoje.

Sr. Presidente, concluo as minhas palavras mais uma vez dizendo
que votaremos favoravelmente. Cumprimentamos novamente o
Deputado Adalclever Lopes pela sua iniciativa. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 2, salvo emendas e

subemenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a
aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1.
Em votação, a Subemenda nº 1 ao Substitutivo nº 2. As Deputadas e
os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Com a aprovação da Subemenda nº 1, ficam
prejudicadas as Emendas nºs 1, 2 e 4. Em votação, a Emenda nº 3.
As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1º
turno, o Projeto de Lei nº 2.880/2008 na forma do Substitutivo nº 2,
com a Subemenda nº 1. À Comissão de Meio Ambiente.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 637/2007, do Deputado
Dinis Pinheiro, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita
do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios. A
Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Assuntos Municipais opinou pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de
Administração Pública perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão
de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo nº 2, que apresentou, e pela rejeição do Substitutivo nº
1, da Comissão de Assuntos Municipais. Emendado em Plenário,
voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina
pela aprovação do Substitutivo nº 5, que apresenta, e pela rejeição
dos Substitutivos nºs 3 e 4 e das Emendas nºs 1 a 20. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Almir Paraca solicitando a votação
destacada das Emendas nºs 13 e 20. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232 do
Regimento Interno. Vem à Mesa requerimento do Deputado Weliton
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Prado solicitando a inversão de preferência na votação do Projeto de
Lei nº 637/2007, de modo que o Substitutivo nº 1 seja apreciado em
primeiro lugar. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitado. Com a palavra, para encaminhar a votação do
projeto, o Deputado Fahim Sawan.

O Deputado Fahim Sawan* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
inicialmente gostaria de cumprimentar o Deputado Dinis Pinheiro, que,
por suas convicções e sua postura de grande parlamentar, propicia,
através desse projeto, uma ampla reflexão sobre a realidade
financeira, social e geopolítica do nosso Estado de Minas Gerais.
Respeito a tese desenvolvida pelo ilustre Deputado, cuja essência se
reveste das melhores intenções; entretanto, temos que avaliar com
muita prudência os critérios e os métodos utilizados para uma
equação tão complexa e de inúmeras variáveis, que envolvem mais
de 800 Municípios mineiros.

Sabemos que o crucial problema da sociedade brasileira é a
perversa distribuição de renda. Esse projeto é uma tentativa localizada
de abrandar essas diferenças em Minas Gerais; porém, pode pecar
por estar dissociado da ampla discussão que devemos fazer em
âmbito federativo, e isso o compromete em profundidade, porque trata
isoladamente as questões de arrecadação, valendo-se simplesmente
do esforço de cada mineiro, sem levar em conta suas peculiaridades e
sua região de origem.

Dessa maneira, Sr. Presidente, Srs. Deputados, precisamos refletir
com isenção sobre todos os componentes que tornam Minas Gerais a
síntese do nosso país em seus aspectos culturais, sociais e
regionalistas.

O conceito de solidariedade é característica marcante do nosso
povo, ao contrário do que dizia Nélson Rodrigues, que o mineiro só é
solidário no câncer. Também é marcante nosso senso de justiça
social, outra característica do povo mineiro. Sendo assim, não me
parece razoável a formula encontrada para distribuir a arrecadação do
ICMS penalizando a região do Triângulo, tão compromissada com o
desenvolvimento de Minas Gerais.

O Triângulo, por tudo, já é solidário. O projeto o torna solitário. Tira
divisas fundamentais que são alcançadas pelo esforço do trabalho de
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sua gente e redistribui de forma a diluí-la em pequeníssimas partes, o
que, sinceramente, não atende às necessidades prementes de tantos
Municípios carentes de nosso Estado. Ao mesmo tempo, fragiliza e
prejudica o dinamismo empreendido pelos triangulinos, pois tritura
com tanta intensidade esses recursos, que torna cada partícula
praticamente indivisível para um critério justo de distribuição de renda.
Portanto não alivia nem atenua os problemas dos Municípios em
maior dificuldade, mas simplesmente debilita e dificulta a continuidade
daqueles que perderão parcela significativa e fundamental ao seu
desenvolvimento.

O Governador Aécio não tem faltado ao Triângulo e, ao longo de sua
gestão, tem intensificado e integrado, mais e mais, a região com todo
o Estado. Colabora, sobremaneira, na intensificação e no resgate que
nos une a todo o Estado.

Esse projeto, embora não pretenda, conspira contra a evolução de
uma única Minas Gerais. Isola e sobrecarrega o Triângulo. Todos os
colegas da região sabem perfeitamente o que estou dizendo. Somos
solidários, sim, na distribuição justa de renda, de um novo pacto
federativo.

Entendemos o nosso papel na transformação da sociedade, e o
Triângulo irá sempre responder, de forma sensata e altiva, para o
melhor de Minas Gerais e também para o melhor do Brasil, sem
perder de vista seus direitos, seus compromissos e seu papel na
pujança do Estado. Debilitá-lo não fará prosperar nenhum avanço, ao
contrário, ampliará as diferenças, retardando, ainda mais, os nobres
objetivos que buscamos para Minas Gerais, mais próspera e mais
igualitária.

Com todo o respeito, tenho certeza de que aqui falo em nome de
Luiz Humberto Carneiro, de Weliton Prado, Zé Maia, Doutor Ronaldo,
e de tantos outros que também pensam como pensamos. Com todo o
respeito aos que acreditam na eficácia desse projeto, em especial ao
meu grande Líder, Deputado Dinis Pinheiro, tenho de declarar que
encaminho de forma contrária.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, para

encaminhar a votação, o Deputado Weliton Prado.
O Deputado Weliton Prado - Saúdo a todos e a todas. Esse projeto
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já é realmente uma grande novela, uma grande colcha de retalhos.
Parece o boneco assassino, o Chucky, de tão retalhado que ele já foi.
Estamos no Substitutivo nº 5, dado o grande número de modificações
e alterações; mas, de fato, ele não resolve a vida dos Municípios.

Gostaria de parabenizar o autor do projeto, o Deputado Dinis
Pinheiro, toda a bancada do Norte e, de forma muito especial, o meu
companheiro Paulo Guedes, que é um ferrenho defensor do Norte de
Minas, assim como os Deputados Getúlio Neiva, Ana Maria Resende
e os Deputados da bancada do Norte, pelo idealismo.

Do ponto de vista prático e objetivo, qual é o valor que esse projeto
remaneja? Apenas R$9.000.000,00. E vejam que só um projeto que
está em pauta, de financiamento do governo, irá remanejar algo em
torno de R$100.000.000,00. Só o Centro Administrativo vai ficar em
quase R$1.000.000.000,00, ou melhor, em R$800.000.000,00,
praticamente mil vezes mais o valor que vai ser remanejado. Sabem
quanto será o Orçamento do ano que vem? Será de
R$38.900.000.000,00. Só de ICMS, a previsão de arrecadação será
de R$23.000.000.000,00. E essa partilha, essa distribuição, é feita da
seguinte forma: 75% desses R$23.000.000.000,00 ficam para um ente
só, isto é, apenas para o Estado, e 25% vão para ser distribuído para
853 Municípios. Isso significa que o bolo quase todo - 75% - de um
imposto que é típico municipal, o Imposto sobre Circulação de
Mercadorias - ICMS -, arrecadado no Município, fica apenas para o
Estado.

Infelizmente, a cada dia os Municípios assumem mais e mais
atribuições do Estado e da União. Dados oficiais do Instituto Brasileiro
de Administração Pública Municipal demonstram que os Municípios
chegam a arcar com 10% de toda a sua receita com atribuições do
Estado e da União. Esses 10% são centenas de vezes mais o que
será remanejado no ICMS Solidário, que não tem solidariedade.
Significa distribuir miséria e uma guerra entre os Municípios,
colocando-os um contra o outro, no momento em que deveríamos
defender a unidade e o fortalecimento dos Municípios de Minas Gerais
para pressionar o Congresso Nacional visando à aprovação da
revisão do pacto federativo. O cidadão mora no Município e não pode
mais aceitar que grande parte dos recursos fiquem no Estado e na
União. É preciso ter mais recursos nos Municípios, e, infelizmente,
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esse projeto não atinge o cerne da questão, não resolve o problema
dos Municípios. Vão ser distribuídos R$9.000.000,00 para cerca de
700 Municípios, e alguns vão receber apenas R$1.000,00 ou
R$2.000,00 a mais. Isso ajuda, mas é muito pouco perto das
desigualdades e necessidades dos Municípios mais pobres. O
governo deveria colocar a mão na consciência e fazer uma
intervenção firme, urgente e objetiva nas cidades do Norte de Minas e
do Jequitinhonha. Deveria realmente garantir a inclusão social.

Perguntam de onde vão tirar o recurso. Lógico que há recurso, muito
recurso. A previsão do Orçamento, só para o ICMS, é de
R$23.000.000.000,00. Tiram-se 0,5% disso e cria-se um fundo para
compensar os Municípios mais pobres, como Ribeirão das Neves, os
do Norte de Minas, do Jequitinhonha e praticamente se ameniza a
situação das pessoas que vivem muitas dificuldades e desigualdades
sociais.

Mas, infelizmente, isso não acontece e o governo de Minas Gerais
está perdendo a oportunidade de dar o exemplo para o Brasil, criando
o fundo de compensação. Aprovamos o projeto na Comissão de
Assuntos Municipais, mas ele foi alterado, retalhado, emendado, e já
estamos no quinto substitutivo, infelizmente. O Governador está
perdendo uma oportunidade única.

Quero mostrar uma entrevista do Governador, quando disse que
esse projeto não resolveria o problema e não seria aprovado. A
matéria foi publicada no jornal “Correio de Uberlândia” de 10/10/2007.
(- Lê:) “Aécio tem restrições ao ICMS Solidário”.

Deputado Dinis Pinheiro, não tenho restrições em ser solidário, ao
contrário, estou defendendo mais recursos. Parabenizo V. Exa. por
sua luta, mas defendo mais recursos para esses Municípios mais
pobres porque, se o projeto for aprovado, quero chegar aqui no
próximo ano e ver o que realmente foi transformado na vida desses
Municípios. Quero lançar esse desafio, pois considero que o problema
não será resolvido.

Vejam o que o Governador disse em 10/10/2007, antes das eleições
municipais. Depois das eleições, ele mudou seu posicionamento: “O
Governador afirmou ontem, em Uberlândia, que não concorda
totalmente com a proposta do ICMS Solidário em discussão na
Assembléia Legislativa. Ele admitiu que o projeto impõe perdas



1446
expressivas a receitas de alguns Municípios - Uberlândia perderia
R$12.000.000,00 por ano - e disse que pediu cautela aos Deputados”.
Sabemos que na Assembléia não se vota nada sem consenso do
Governador. Podem ter certeza de que, para alguns Municípios, isso
será uma perda significativa, e a responsabilidade será do Governador
de Minas Gerais. Mostramos aqui uma declaração, o que mostra uma
mudança de posicionamento do governo do Estado.

Mas há uma forma de o governo não sair desgastado com os 700
Municípios que vão ganhar muito pouco e com os mais de 100
Municípios que vão perder - ou seja, desgastado com todo o mundo: a
aprovação de um projeto que eu chamaria de ganha-ganha, um
projeto que garantisse recursos significativos para os Municípios mais
pobres, em outras palavras, a aprovação de um fundo de
compensação. Lembrando que o Orçamento do Estado é de quase
R$40.000.000.000,00, 0,5% dos 75% a que o governo tem direito não
significam nada; é muito menos do que o Estado vai gastar com a
construção do Centro Administrativo, que está sendo construído sem
discussão com a população de Minas Gerais e sem se saber de sua
real necessidade e interesse. Infelizmente o Governador está
perdendo a oportunidade de dar um exemplo ao País, começando a
rever o pacto federativo pelo Estado de Minas Gerais. Dou o exemplo
das regiões do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba, que são
responsáveis por 20% da receita total do Estado; 20%, repito, de toda
a arrecadação do Estado são de responsabilidade do Triângulo
Mineiro e do Alto Paranaíba. E sabem a percentagem que é devolvida
com investimentos? Para o ano que vem estão previstos, de
investimento para o Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba, míseros 3%.
Ou seja, contribuímos com o bolo, mas na hora de fatiá-lo só ficamos
com migalhas. E o mesmo acontece também com outras regiões do
Estado, que recebem muito pouco e poderiam receber muito mais. O
Norte de Minas é um exemplo, Deputado Gil Pereira, de região com a
qual o governo deveria ter mais responsabilidade, assim como deveria
fazer com o Jequitinhonha e todos os Municípios mais pobres,
garantindo-lhes mais recursos e investimentos. Infelizmente, muitos
programas só ficam no papel e, na maioria das vezes, não chegam
aos Municípios mais pobres, infelizmente. Mas é importante fazer
esse debate. Estou encaminhando e votarei contrariamente ao projeto
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porque acho que não podemos colocar um Município para brigar com
o outro. Sou Presidente da Comissão de Assuntos Municipais, em que
fizemos vários levantamentos: todos os Municípios de Minas Gerais
contribuem com parcela significativa de seu orçamento para manter as
atividades do Estado e da União - no Estado, as Polícias Civil e Militar,
o Corpo de Bombeiros e as escolas; também a área da saúde conta
com a participação e a contribuição dos Municípios. Por fim, Sr.
Presidente, quero agradecer a atenção e deixar o nosso máximo
respeito a todos os Deputados, especialmente ao autor do projeto,
Deputado Dinis Pinheiro, mas expondo a nossa firme posição em
defesa dos Municípios mais pobres, que receberão poucos recursos.
E poderia ser muito mais; bastaria que o governo quisesse, mas,
infelizmente, ele não tem boa vontade e não quer dar um exemplo ao
País começando a rever o pacto federativo pelo Estado de Minas
Gerais, que tem uma das maiores cargas tributárias do Brasil.

Questão de Ordem
O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, dois encaminhamentos

contrários ferem o Regimento Interno. Primeiro teria de haver um
encaminhamento favorável, para, depois, haver outro contrário. Dois
encaminhamentos contrários, ao mesmo tempo, Sr. Presidente,
perdoe-me, mas acredito que o Regimento Interno está sendo ferido.

O Sr. Presidente - Em se tratando de encaminhamento, isso é
permitido. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, gostaria apenas de
convocar os colegas Deputados que ainda estão em comissões, na
cantina, nos corredores, no Salão Vermelho que se aproximem para
que possamos fazer uma votação efetivamente solidária e não
isolada, separada. Entendo que o número de Deputados ainda é
insuficiente para a votação e não podemos correr risco na aprovação
desse projeto. Concluo, então, o meu encaminhamento, apelando aos
companheiros que se façam presentes no Plenário.

O Deputado João Leite - Da mesma forma, Sr. Presidente, quero
chamar os colegas que porventura estejam atendendo em seus
gabinetes ou próximos ao Plenário, para que possamos votar essa
matéria, que é muito importante. No encaminhamento anterior, ao
falar de pacto federativo, imaginei que teríamos alguma novidade
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sobre os 70% que ficam com o governo federal - o restante é que é
dividido entre Estado e Municípios -; mas não tivemos qualquer
novidade. Assim, Sr. Presidente, aproveitamos a oportunidade para
chamar os companheiros Deputados para a votação dessa matéria.

O Deputado Fábio Avelar* - Sr. Presidente, também prometo que
serei bastante breve. Gostaria, ao lado dos Deputados Getúlio Neiva e
João Leite, de pedir o apoio dos Deputados para uma matéria de
fundamental importância. E queria, rapidamente, apenas discordar um
pouco do que o Deputado Weliton Prado disse. Penso que será um
grande momento para todos nós, desta Casa, quando aprovarmos
esse projeto, porque ele significa mais que os recursos que serão
redistribuídos por meio dele. Esse projeto, do Deputado Dinis
Pinheiro, que vem lutando há mais de sete anos para sua efetivação,
é muito interessante e importante. Muito mais que os recursos,
considerados parcos e insignificantes por alguns colegas, e muito
mais que a participação do dia-a-dia da administração municipal, um
fator muito importante é o fator emblemático, a sinalização sobre a
necessidade que temos de aprofundar essa questão. Penso que ele
representa não uma solução - não foi isso que buscamos nesta Casa -
, mas uma mudança de postura e a sinalização de que iremos buscar
algo a mais para os Municípios, que hoje não conseguem sequer
manter o seu custo operacional. Falo isso com uma tranqüilidade
muito grande, porque sou votado em várias cidades, e algumas delas
também recebem algum tipo de arrecadação. Mas acho que o mais
importante é destacar a participação nas audiências regionais, durante
todos esses anos, principalmente neste ano, de um grande número de
lideranças expressivas, entre elas Prefeitos, Vereadores, lideranças
locais, regionais, Deputados, representantes do governo. Em
praticamente todas as reuniões, ficou patente a importância desse
projeto. Encaminhamos favoravelmente à sua aprovação. Gostaria
ainda de agradecer - eu, que participei de todas ou quase todas as
reuniões regionais - por ter sido, com muita honra, indicado pelo
nosso Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, para participar
dessa Comissão Especial, formada por alguns Deputados, para
buscar o entendimento entre os nossos diversos interesses nesta
Casa. Também não poderia deixar de registrar um agradecimento
especial a todos aqueles que entenderam a necessidade de estarmos
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dentro do ICMS Solidário, dentro dessa oportunidade, criando
também, no ICMS Solidário, a figura do ICMS do turismo, aquela
janela que possibilitará um incentivo muito grande às cidades
turísticas do Estado de Minas Gerais. Sabemos do potencial turístico
do nosso Estado, por isso penso que a sinalização de valorização
dessa atividade foi uma importante recompensa, por meio do ICMS
Solidário. Queria, mais uma vez, cumprimentar o Deputado Dinis
Pinheiro, o Deputado Getúlio Neiva, pela brilhante condução do
processo de negociação que se deu em torno da Comissão, e a
Deputada Ana Maria Resende, coordenadora, incentivadora e
idealizadora da Frente Parlamentar, que hoje é composta por mais de
60 Deputados. Acredito que, se não for possível resolver todos os
problemas dos nossos Municípios, essa é uma sinalização positiva.
Por isso estamos aqui encaminhando favoravelmente e pedimos, mais
uma vez, o apoio dos Deputados que se encontram em seus
gabinetes, para que se unam a nós para aprovar esse projeto, que
será um marco no desenvolvimento de nossas pequenas cidades.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Em votação, o

Substitutivo nº 5, salvo emendas e destaques. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo nº 5, ficam
prejudicados os Substitutivos nºs 1 a 4 e as Emendas nºs 1 a 7, 9 a
12, 14, 16 e 17. Em votação, as Emendas nºs 8, 15, 18 e 19. As
Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Votação da Emenda nº 13. Com a
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Gostaria de saudar a todos e a todas. A
democracia é assim: é bom, mas dá trabalho! Esta é uma Casa
democrática. Peço aos nobres Deputados o apoio para a aprovação
da Emenda nº 13, que traz alento de verdade aos Municípios. Não é
um imbróglio ou uma colcha de retalhos nem um projeto que foi
alterado cinco vezes e que praticamente não resolve o problema dos
Municípios. A Emenda nº 13 garante a criação de um fundo de
compensação; não que o governo possa remanejar apenas 0,5%. O
que é 0,5% para um governo que tem a coragem de gastar quase
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R$1.000.000.000,00 na construção do centro administrativo? Nada:
0,5% para os Municípios mais pobres. É uma emenda que realmente
tem um grande alcance social, inclui e fará a diferença na ponta, na
vida do cidadão que não consegue ter acesso à saúde e da mãe que
não consegue uma vaga na creche para o filho. Então 0,5% é
significativo para que o governo destine os recursos para as regiões
mais pobres e que realmente precisam. Além disso, é uma forma de
compensar aqueles Municípios que perderão com a alteração do
projeto que será aprovado aqui hoje - aliás, já foi aprovado. Portanto
encaminho solicitando a aprovação. Conforme disse, o nosso
Orçamento está estimado em torno de R$40.000.000.000,00.
Realmente é muito dinheiro. O governo poderia dar exemplo a todo o
País, criando um fundo de compensação e compensando os
Municípios que mais perderão. Como disse, o Triângulo Mineiro e o
Alto Paranaíba são responsáveis por 20% de toda a receita do
Estado. Não são 2%, mas 20% de todo o Orçamento do Estado. Todo
o recurso que entra no caixa do Estado vem do Triângulo Mineiro e do
Alto Paranaíba. Quanto é investido nessa região? Quanto retorna em
investimentos? Sabem quanto? O Triângulo contribui com 20%.
Quanto retorna? Essa região recebe de volta apenas 3%. Isso é muito
pouco. Há praticamente 20 anos que essa região não constrói
nenhuma escola estadual. Os problemas na área da saúde são muito
grandes. Aliás, apenas o déficit do governo na área da saúde está em
torno de R$800.000.000,00. Mais uma vez, isso é mil vezes mais do
que será repassado com o ICMS Solidário. Isso é para mostrar que o
recurso de remanejamento do ICMS Solidário é muito pouco perto das
mazelas do Estado, perto do que ele deixa de investir na área da
saúde, que, aliás, já tem parecer dos Tribunais de Contas do Estado e
da União, já tem ação do Ministério Público Federal questionando a
falta de investimento do governo do Estado nessa área. O Conselho
Nacional da Saúde já deixou bem claro que tem de investir 12%, e o
déficit, nesses últimos quatro anos, chega a mais de
R$4.000.000.000,00. Então, se o governo investisse na área da saúde
o que é obrigado, o que a legislação determina, facilitaria, melhoraria
a vida dos Municípios. A emenda que apresentei trará justiça social,
por isso solicito aos nobres pares a aprovação dessa emenda. Essa
emenda é inclusiva, trará solidariedade e justiça social, tem, portanto,
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compromisso com os mais pobres, que são realmente os que mais
precisam. Então, peço o apoio de todos os nobres Deputados desta
Casa pela aprovação da Emenda nº 13, que é uma emenda de
verdade. Farei um levantamento e cobrarei no próximo ano qual será
a diferença com a aprovação do remanejamento de R$9.000.000,00
para mais de 700 Municípios. Isso é muito pouco, é quase nada diante
do que poderíamos fazer. Se exercermos nosso papel de
representantes do povo e demonstrarmos que esta Casa é realmente
autônoma, independente, teremos a garantia de melhorar a vida dos
Municípios. Por isso peço apoio de todos os colegas para a aprovação
da Emenda nº 13, destacada. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 13. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Votação da Emenda nº 20. Com a palavra, para
encaminhar a votação, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, depois de muita
discussão sobre o teor do Projeto de Lei nº 637, aliás, discussão feita
com muita propriedade no seio da nossa Bancada do PT-PCdoB, que
se posicionou liberando cada Deputado de acordo com a sua
consciência, fui convencido e votei favoravelmente a ele. Votei
favoravelmente ao ICMS Solidário. Entretanto, tive o cuidado de
apresentar a Emenda nº 20, que tem o caráter de clarear, de dar mais
transparência ao processo. O que ocorre, Sr. Presidente, é que, na
verdade, o Município fica com 25% do bolo tributário. O que estamos
discutindo no Projeto de Lei nº 637 são 4,68% desses 25%. Os outros
cerca de 79% dos 25% ficam calculados de acordo com o Valor
Adicionado Fiscal - VAF.

A minha preocupação ao apresentar a Emenda nº 20 se deve ao
fato de estarmos distribuindo uma pequena parcela do ICMS. Como
bem disse o Deputado Weliton Prado, trata-se de um valor irrisório
para os Municípios, e, se os outros 79,30% não forem devidamente
apurados, com critérios claros e transparentes, corremos o risco de
dar aos Municípios com uma mão e retirar com a outra. Nesse
aspecto, a Emenda nº 20, por mim apresentada, é a reprodução do
critério de apuração do Valor Adicionado Fiscal - VAF - nos termos da
Lei Kandir, cuja forma é singela. Ela determina que o valor de
apuração do VAF, que incidirá sobre os 79% do bolo que cabe aos
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Municípios, tem de ser apurado pelo Município de acordo com a
entrada e a saída do produto por ele produzido. Se o critério for esse,
a situação ficará transparente.

Por que essa preocupação, Sr. Presidente? Porque tem ocorrido
muito a regulamentação do VAF por decreto. Recentemente, em
Minas Gerais, o VAF está sendo regulamentado pelo Decreto nº
44.442, de 2007, o que possibilita sua apuração com valor de
mercado do produto. Então, por exemplo, se há algum Município
produtor de cigarro ou cerveja, ele poderá, nos termos desse decreto,
apurar o seu VAF com o valor de mercado dos referidos produtos. E,
quando o cigarro ou a cerveja chegarem para ser comercializados na
nossa querida Montes Claros, ou na nossa querida Manga, do
Deputado Paulo Guedes, ou em Montalvânia ou Virgolândia, o VAF já
foi embutido no Município de origem, e o Município que consumirá o
produto não será beneficiado. Então, não adiantará aprovarmos o
ICMS Solidário se não houver transparência no critério de cálculo do
VAF.

Com esse intuito apresentamos essa proposta à Casa. Aliás, ela foi
sugerida pela Prefeita de Contagem, Marília Campos, que sabe que
perderá com o ICMS Solidário. Mas ela quer garantir uma
transparência no critério de cálculo, pois a melhor forma que temos
para defender nossos Municípios e seus habitantes é ter critérios
claros e transparentes para apuração, sob pena de jogarmos os
Municípios num grande emaranhado, numa grande confusão fiscal, e,
ao final, quando formos apurar, uns ganharão mais que outros.
Corremos o risco de a verdadeira justiça tributária que tanto
almejamos para o Norte de Minas, para o Mucuri, para o Vale do Rio
Doce e para as regiões mais necessitadas do Estado ser jogada por
terra. De nada adiantaria eu aprovar aqui o ICMS Solidário - como
votei favoravelmente. Se não houver transparência na forma de
apuração do VAF, trocaremos seis por meia dúzia, entregando com
uma mão e retirando com a outra. Portanto, peço aos ilustres colegas
que aprovem a Emenda nº 20, que é a reprodução da Lei Kandir, para
dar transparência, critérios claros e para que o VAF não venha a ser
regulamentado por decreto, como está ocorrendo neste momento em
Minas Gerais. Este é o nosso pedido: a aprovação da Emenda nº 20.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 20. As Deputadas e os
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Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 637/2007 na forma do Substitutivo nº 5. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

Declarações de Voto
O Deputado Mauri Torres - Sr. Presidente, gostaria que fosse

registrado nos anais desta Casa meu voto contrário ao Projeto do
ICMS Solidário, por entender que prejudica vários Municípios do
nosso Estado, principalmente da nossa região do Médio Piracicaba.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, primeiro quero
agradecer aos Deputados e à Mesa o esforço e a votação do projeto
do ICMS Solidário. Gostaria de me manifestar em nome da nossa
região, do Norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha, do Vale do
Mucuri e das cidades mais pobres. O que foi votado ajuda um pouco a
nossa região, mas ficou muito longe do que pretendíamos, muito
longe do que era a nossa reivindicação inicial. Mas estamos aqui para
agradecer aos Deputados que votaram favoravelmente ao Substitutivo
nº 5 e dizer que estamos atentos e que continuaremos a luta para
melhorar a redistribuição do ICMS no próximo ano. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, gostaria que também
ficasse registrado, nos anais desta Casa, que votei com consciência,
em defesa dos Municípios mineiros, em defesa dos Municípios mais
pobres. Por isso me posicionei contrariamente à maneira pela qual o
projeto foi apresentado. Por quê? O projeto coloca um Município
brigando contra o outro. Não distribui riqueza, mas distribui miséria,
desigualdade. Seria perfeitamente possível aprovar, o governo se
sensibilizar e criar um fundo para compensar os Municípios mais
pobres, o que realmente garantiria recursos necessários para
amenizar as grandes mazelas, principalmente na área social. Por isso
me posicionei contrariamente. A situação do conjunto dos Municípios
mineiros não é fácil. Lógico que, com o governo Lula, a vida de todos
os brasileiros melhorou, assim como a arrecadação dos Municípios.
Estes deram um grande salto de qualidade com o governo Lula,
inclusive o próprio Estado, que aumentou muito a arrecadação graças
à política acertada, tanto do ponto de vista social quanto do
econômico. Mesmo assim, o conjunto dos Municípios, não só



1454
mineiros, mas brasileiros, continua assumindo muitas atribuições tanto
do Estado quanto da União. Esses recursos realmente são
significativos. Então a nossa proposta é que se reveja o pacto
federativo e que haja uma compensação em tudo o que os Municípios
gastam, que é responsabilidade do Estado, da União. Realmente, se
acontecer essa compensação, os recursos serão significativos e essa
miséria de percentual não será repassada, pois isso não vai resolver a
vida do cidadão que está lá na ponta, precisando de atendimento na
saúde, na educação e de uma vaga na creche. A nossa proposta é
inclusiva, garante justiça social. Infelizmente ainda não houve
sensibilidade, não saímos vitoriosos dessa vez em relação à
aprovação da nossa proposta. Entretanto não vamos desistir aqui.
Estamos contrários por quê? A cidade de Betim, por exemplo, tem
grande arrecadação? Tem, sim, grande arrecadação, mas tem muita
pobreza e muita desigualdade social. Vão à periferia, às regiões mais
pobres de Betim, a Contagem, para constatarem as desigualdades
sociais. Vão à Uberlândia para ver a região do Grande Morumbi, com
quase 50 mil pessoas e que ainda não conta com infra-estrutura.
Agora é que está sendo realizada, inclusive com obra do PAC, do
governo federal. Há muitas crianças que vivem em extrema pobreza.
Faltam vagas nas escolas, nas creches; não há espaços de cultura;
não há inserção social para essas crianças e jovens. Trata-se
realmente de uma região muito pobre. Da mesma maneira, há muitos
pobres, muita desigualdade social em todas as regiões do País, do
nosso Estado, no Sul de Minas, na Zona da Mata, no Norte de Minas,
em que a situação é mais séria e grave. Por isso precisava ser olhado
com mais carinho, amor, sentimento, sensibilidade, compromisso
social e mais compromisso com a coisa pública. O governo muito bem
poderia garantir uma parcela maior do Orçamento para os Municípios
do Norte de Minas, do Jequitinhonha, que realmente são os mais
pobres do Estado. O governo poderia colocar a mão na consciência
para garantir parte do Orçamento do Estado e para os programas
chegarem primeiro nessas regiões. Mas não é o que acontece. Às
vezes os programas do governo chegam a determinadas cidades para
fazer o plano-piloto e divulgá-lo para toda a imprensa, como se essa
fosse a realidade de todo o Estado; todavia esses programas, às
vezes, nunca chegam às regiões mais pobres, ao Norte de Minas, ao
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Jequitinhonha, ao Mucuri. O governo poderia colocar a mão na
consciência e garantir parte do Orçamento do Estado, para que os
programas chegassem primeiramente a essas regiões. Mas não é isso
que acontece. Às vezes, os programas chegam a determinadas
cidades para se fazer um plano-piloto e divulgá-lo em toda imprensa,
como se essa fosse a realidade de todo o Estado; entretanto, esses
programas nunca chegam às regiões mais pobres como o Norte de
Minas, o Jequitinhonha e o Mucuri. E o projeto, da maneira como está
- e fica aqui a minha denúncia -, não resolve o problema, não
modificará a vida dos Municípios. Nós, como parlamentares, estamos
perdendo uma grande oportunidade de fazer justiça social de verdade
sem colocar um Município para brigar com outro, sem distribuir
miséria, sem distribuir pobreza. Poderíamos garantir a união dos
Municípios mineiros, e Minas Gerais poderia dar exemplo para o Brasil
começando a rever o pacto federativo pelo Estado, criando um fundo
para compensar as cidades mais pobres, ou um fundo para
compensar aquelas que já gastam muito com atribuições do Estado
na área de segurança pública, de saúde e várias outras. Fica aqui
meu posicionamento. Votei a favor dos mais pobres, votei a favor de
Minas Gerais, votei a favor dos mais sofridos. Estamos deixando de
exercer nossa atribuição, por isso votei contrariamente ao projeto, já
que distribui desigualdade social e coloca um Município contra o outro.

O Deputado Hely Tarqüínio - Quero também declarar que votei
contra o projeto, Sr. Presidente, porque entendo que não faz justiça
social, mas aumenta as diferenças. Ao mesmo tempo, reconheço que
o Deputado Dinis Pinheiro buscou, na sua vontade de acertar, fazer
uma distribuição mais justa. A nosso ver, entretanto, ele errou, pois o
projeto aumenta as diferenças e cria animosidades entre as regiões
de Minas, que já têm muitas outras animosidades. Quero apenas
repetir que votei contra o projeto.

O Deputado Ronaldo Magalhães - Sr. Presidente, declaro meu voto
“não”. Quero justificar: o projeto realmente prejudica um número
razoável de cidades-pólos, em torno de 10 a 12, que perdem um
volume de recursos muito grande. Ressalto aqui as cidades
mineradoras como Itabira, São Gonçalo, Barão de Cocais, Mariana,
Congonhas, Ouro Branco e a histórica Ouro Preto, que, apenas nesse
projeto, perde R$3.000.000,00. Itabira perde R$6.000.000,00. Um
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grupo muito pequeno de cidades perde um volume grande de
recursos, que serão distribuídos para 734 cidades, ou seja, ficará um
recurso minúsculo para cada uma. Estava dizendo ao companheiro
Deputado Dinis Pinheiro que o projeto inicial seria melhor, os recursos
seriam mais bem-distribuídos. Com as mudanças havidas, realmente
as cidades mineradoras ficaram prejudicadas. Agora, com essa crise
econômica, a situação ficou difícil. Hoje mesmo tivemos uma
audiência pública em Itabira, com a presença de mais de 200
pessoas. As cidades perderão a CFEM, que são os “royalties” do
minério. Já estão perdendo neste mês de dezembro. Há desemprego.
Essas são as primeiras a receber o impacto da crise. Todas estão
com funcionários nas ruas, demitidos pelas mineradoras. Isso está
causando grande impacto e, com o ICMS Solidário, perderemos muito
mais. Voto contra porque temos que defender as cidades
mineradoras, que estão com uma receita em aviso prévio, uma receita
que durará pouco tempo. E há a questão ambiental degradável -
precisam recuperar -, o saneamento básico e outras áreas em que é
preciso aplicar grandes recursos. Deixo aqui declarado meu voto
contra.

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, queria declarar meu
voto contrário ao projeto do ICMS Solidário, ainda que considere a
intenção louvável e nobre do Deputado Dinis Pinheiro. Tivemos, Sr.
Presidente, uma audiência pública em minha cidade, Poços de
Caldas, no primeiro semestre deste ano, com a presença das
lideranças do Município - o Prefeito Sebastião Navarro, os
Vereadores, o Presidente da Câmara, Álvaro Caiane -, lideranças da
comunidade, lideranças empresariais, líderes de sindicatos, da área
rural, enfim, toda a sociedade esteve presente, e ficou evidenciado
para todos, para os Deputados presentes, como os Deputados Dinis
Pinheiro e Dalmo Ribeiro Silva, que a cidade como um todo se
colocava contrária ao ICMS Solidário. Portanto, por uma questão de
coerência e lealdade, Sr. Presidente, que tenho de prezar muito, sinto-
me obrigado a votar contra o ICMS Solidário. Mas queria também, Sr.
Presidente, fazer algumas ponderações rápidas aqui. Estamos
tentando fazer nesta Casa, e louvo a atitude dos meus colegas, o que,
lamentavelmente, não tem sido feito em Brasília. Estamos para votar
em Brasília a reforma tributária há alguns anos e não conseguimos
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avançar nada. Na realidade não há interesse do governo federal.
Falam que os Governadores não querem, mas, se o governo federal
pretender fazer, faz a reforma tributária e acaba com essa maluquice
da guerra fiscal que existe no Brasil. É isso o que mata nossos
Estados e liquida com nossos Municípios. Louvo a atitude do
Deputado Dinis Pinheiro. As diferenças do Estado jamais
desapareceriam com a aprovação dessa lei que foi aprovada agora,
porque as diferenças serão pequenas, não serão tão expressivas para
quem ganha e para quem perde. Mas quero dizer que o princípio, na
realidade, não é justo. Como vamos tirar daqueles Municípios que
conseguiram avançar, desenvolver, tirando deles o que deveria ser
retirado da União, que é o grande parente rico do nosso país? A
União, sim, tem-se recusado historicamente a perder poder, a diminuir
seu poder econômico e financeiro a favor dos Municípios e dos
Estados mais pobres do Brasil. Então, por essa razão, Sr. Presidente,
mas levando em consideração principalmente a questão da nossa
cidade de Poços de Caldas, é que manifesto meu voto contrário ao
projeto do ICMS Solidário. Muito agradecido.

O Deputado Luiz Humberto Carneiro - Sr. Presidente, deixo também
registrado nos anais da Casa meu voto contrário a esse projeto. Com
todo o respeito, meu caro Deputado e grande amigo Dinis Pinheiro,
diria que quem olha o projeto num primeiro momento até pode
entender que ele poderá ajudar as regiões e cidades mais pobres,
mas vejo que ele não traz nenhum estímulo ao desenvolvimento
dessas cidades, para que possam produzir para o nosso Estado. O
Triângulo, em especial, sai hoje daqui penalizado. Grande parte dos
recursos que vão atender às cidades, segundo vocês, mais carentes,
sai do Triângulo. Quando da criação do fundo, a que sou contrário,
isso foi também dito aqui, haja vista que, nos projetos do governo, o
próprio Governador tem feito isso. No Proacesso, onde o Triângulo,
minha região, foi beneficiado apenas com duas pequenas rodovias, e
no Fala Minas, com nenhuma cidade, até porque todas já tinham. E os
75% de arrecadação de ICMS que ficam com o Estado, o Governador
Aécio já está direcionando para as regiões que mais necessitam.
Então, quando você prioriza apenas a população, está incentivando
um aumento da população, mas não um aumento no crescimento ou
um aumento no desenvolvimento daquela cidade. Portanto voto
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contra. Respeito a opinião da Casa, que realmente é a maioria dos
Deputados. Cada um tem de fazer isso mesmo, defender a região que
o elegeu, que o trouxe até esta Casa para que fosse um representante
da sua região, mas entendo que o projeto, a princípio, pode parecer
que vai trazer benefício para essas cidades. Retirar recurso de uma
região cujo índice de investimentos é alto pode penalizar todo esse
crescimento e também o Estado no que se refere aos 75% de ICMS,
que promovem o desenvolvimento de projetos. Mas, em todo caso, Sr.
presidente, queria deixar registrado o meu voto “não” a esse projeto,
mas respeitando a maioria na votação que acabamos de ter aqui,
agora. Obrigado.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, inicialmente também
quero aqui fazer a minha declaração dizendo que votei “sim” ao
projeto, por entender que ele significa um avanço muito importante. É
evidente que respeitamos a opinião dos diversos colegas que se
manifestaram contra. Acho que é esse o nosso papel, pois devemos
procurar defender o que entendemos ser melhor. Esta Casa
demonstrou isso de maneira muito competente. O Deputado Mosconi
lembrou muito bem que há matéria da qual não podemos fugir, mas
que devemos sim enfrentar, procurando soluções por meio da
negociação, do consenso e do diálogo. Verificamos que essa prática é
freqüente nesta Casa. Assim, cumprimento a Mesa na pessoa do
nosso Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, que aliás teve
também papel fundamental, pois proporcionou a realização de
audiências públicas em todo o Estado. Como disse anteriormente, por
meio dessas audiências públicas, tivemos oportunidade de ter
participação muito importante de lideranças regionais expressivas
como Prefeitos, Vereadores, lideranças locais, Deputados, todos
procurando, de certa maneira, defender o que entendiam como
correto. O que foi alcançado aqui hoje está muito aquém da
necessidade do que buscamos, mas tenho sempre dito que foi um
avanço porque o mais importante é essa sinalização de que
precisamos enfrentar com coragem, com persistência a diminuição
dessas desigualdades. Não podemos nos omitir, temos de sempre
debatê-la. Quero falar também da nossa satisfação por termos uma
emenda nossa acatada pelo relator, Deputado Zé Maia, que, nas
reuniões da Comissão de Fiscalização Financeira, por meio do
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Substitutivo nº 5, a incorporou. Referimo-nos àquela que busca criar
uma janela para incentivar o turismo no Estado por entender que
Minas tem um potencial muito grande no segmento do turismo.
Acredito que essa janela e essa sinalização são importantes, pois
motivam os nossos Municípios a atuar nessa área tão importante. Já
ficou comprovado em todo o mundo que o desenvolvimento na área
do Turismo pode gerar emprego e renda. Ao encerrar meu
pronunciamento, mais uma vez quero dizer que nunca é demais
cumprimentarmos o Deputado Dinis Pinheiro por sua idéia, por sua
persistência, por sua luta com esse projeto em que já se vão quase
sete anos de luta. Cumprimento também, mais uma vez, esse
incansável guerreiro, o Deputado Getúlio Neiva, que, durante todos os
nossos encontros, como coordenador de um grupo de Deputados
criado pela Presidência, de maneira muito competente, soube
compartilhar com todos nós as nossas dúvidas, as nossas ansiedades
e procurou, pelo consenso, apresentar uma proposta, que mesmo que
não tenha sido a melhor, foi a que, pelo menos, conseguiu unir a
grande maioria dos Deputados desta Casa. Esse é o nosso papel.
Temos de estar aqui hoje comemorando uma vitória que não é nossa,
mas, no nosso entendimento, de Minas Gerais. Não é demais aqui
mais uma vez cumprimentar a nossa guerreira, coordenadora e
idealizadora da Frente Parlamentar em Prol do ICMS Solidário, nossa
querida companheira Deputada Ana Maria Resende, uma pessoa que
contribuiu, e muito, para que hoje, com coragem, votássemos esse
projeto. Ele é polêmico, sim, mas todo projeto, quando apresenta uma
perda para alguns e um ganho para outros, evidentemente causa
muita discussão. Na realidade, não tenho dúvida nenhuma de que
Minas Gerais hoje sai ganhando com a aprovação desse projeto.
Muito obrigado.

O Deputado Fahim Sawan - Sr. Presidente, muito obrigado por
conceder um momento para fazer a minha declaração de voto. Da
mesma forma como encaminhamos a votação de forma contrária,
também votamos contra o projeto, mais uma vez ressaltando que não
temos nada contra a atitude, até mesmo a iniciativa de vários
parlamentares desta Casa de corrigir problemas que temos de
desigualdades no nosso Estado, porém entendemos que essa fórmula
representa um remédio inócuo. Ela causa expectativa, gera realmente
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grande expectativa nesses Municípios menores, mas não vai resolver
a questão. Por outro lado, tenho de ressaltar, como fizeram outros
Deputados que me precederam, que esses recursos, que sairão de
nossas cidades, realmente farão falta. É muito difícil ouvir de vários
parlamentares desta Casa, a todo instante, que o Triângulo é rico, que
suas cidades são ricas. Temos grandes problemas sociais no
Triângulo, nas nossas cidades, e não podemos prescindir de recurso
algum. Também fico preocupado quando se tenta, numa solução
como essa, desviar o foco. Quem sabe pudéssemos avançar de
verdade por meio de um pacto federativo novo, por intermédio de uma
reforma tributária que viesse do governo federal e solucionasse
grande parte de nossos problemas, afinal é lá que estão os recursos,
que não chegam ao Estado e que muitas vezes enfrentam
dificuldades para chegar às cidades. Quero ainda dizer ao Sr.
Presidente e a todos os parlamentares que falaram antes de mim e
que disseram que votaram contra que até agora ocorreu apenas a
votação em 1º turno. Teremos o trâmite pela Comissão de Justiça e,
em seguida, a votação em 2º turno. Da mesma forma como
melhoramos o projeto e diminuímos o percentual que seria
descontado de alguns Municípios, quem sabe podemos ainda
melhorar esse projeto, já que, beneficiando um maior número de
cidades, haverá um maior número de parlamentares a seu favor.
Somos, neste momento, minoria. Quem sabe, da mesma forma que
melhoramos esse projeto, possamos melhorá-lo ainda mais, até que
ele venha, em 2º turno, a este Plenário? Então, Sr. Presidente,
registro aqui meu voto contrário ao projeto, por entender que o mesmo
não será solução para os Municípios pequenos e que os recursos
farão falta aos Municípios que os estão perdendo.

O Deputado Zé Maia - Sr. Presidente, venho manifestar meu voto e
minha posição contrária ao Projeto nº 637/2007 e o faço por entender
que seria muito mais produtivo estarmos, nesta Casa, discutindo um
projeto de desenvolvimento das regiões mais carentes do Estado.
Seria muito mais positivo para as várias regiões de Minas Gerais
discutirmos a geração de riquezas, os caminhos para se gerar o
desenvolvimento dessas regiões. Seria muito mais produtivo
aumentarmos o bolo para, só depois, dividi-lo, distribuí-lo. Isso traria
mais benefícios para as regiões mais carentes do nosso Estado. É
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preciso dizer que - e me desculpem o trocadilho -, em razão de
sermos ampla minoria nesta Casa, não pudemos impedir a aprovação
desse projeto. Todavia há que fazer aqui um registro histórico.
Primeiro é preciso fazer justiça e dizer que o Governador Aécio Neves
tem-se esforçado para fazer o trabalho de construção da infra-
estrutura do Triângulo Mineiro, do Alto Paranaíba e do Noroeste de
Minas. Esperamos que o governo de Minas continue com esse
esforço. Já tivemos, no passado, governos e governos, que fizeram
pouco ou nenhum investimento expressivo na região do Triângulo
Mineiro. Esperamos que o Governador Aécio Neves, que o governo
de Minas continue nesse esforço, porque, com a infra-estrutura
ampliada de nossa região, poderemos promover nosso crescimento
econômico e, por meio desse, repor as perdas que estamos tendo
com esse projeto. Fica o registro de que o que precisamos fazer nesta
Casa é a discussão da geração de riquezas. Devemos buscar
caminhos para produzir o desenvolvimento, especialmente das
regiões menos desenvolvidas do Estado. Isso é o que resolverá,
definitivamente, a vida das pessoas que moram nessas regiões.
Dividir a pobreza não vai resolver o problema de ninguém. É
importante que possamos trabalhar aqui, em conjunto, para gerar
riquezas. Fica registrado nosso voto e nosso posicionamento contrário
a esse projeto. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Leonardo Moreira - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, gostaria, neste momento, de declarar meu voto
favorável ao Projeto de Lei nº 637/2007, do nobre Deputado Dinis
Pinheiro. Quero parabenizar também a Assembléia Legislativa, a
Presidência desta Casa, os Deputados e as Deputadas que
debateram democraticamente a questão. Quero dizer a todos os que
nos vêem neste primeiro momento que é importante, sim, que
tenhamos outros mecanismos também para colocar um meio mais
igualitário na distribuição das riquezas e no desenvolvimento do ser
humano em todas as partes do nosso Estado e da nossa sociedade.
Mas, enquanto esses mecanismos que por diversas vezes ainda
tardam a chegar, esses mecanismos que por diversas vezes ainda
são faltosos e carentes de discussão, temos nesse projeto de lei, que
foi amplamente debatido em todo o Estado de Minas, a gratidão das
regiões e dos Municípios mais necessitados, dos nossos Municípios
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de pequeno e médio porte, do Sul de Minas, da Zona da Mata mineira,
dos Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Rio Doce e do Norte de
Minas. Sr. Presidente, fica aqui o nosso eterno reconhecimento, a
nossa eterna gratidão por ter a oportunidade de estar aqui corrigindo.
Penso, ao discordar de alguns pares de forma muito incisiva e
significativa, que esses recursos que estarão chegando aos nossos
Municípios serão de grande valia e contribuição. Eles, com certeza,
proporcionarão uma qualidade de vida ainda melhor aos nossos
Municípios. Sr. Presidente, fica aqui o registro do voto favorável do
Deputado Leonardo Moreira e do DEM a essa proposição de lei que,
com certeza, foi uma das mais importantes apresentadas na Casa.
Parabéns à Assembléia Legislativa, parabéns ao Deputado Dinis
Pinheiro e parabéns ao Estado de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, com alegria e humildade
digo aos senhores e senhoras que esse projeto é dos mineiros e das
mineiras. A Assembléia Legislativa, nesta tarde, dá um belo
espetáculo. Um espetáculo de cidadania, de riqueza de idéias, de
democracia. Tivemos a oportunidade de, nesta augusta Casa, debater
com extrema profundidade esse projeto denominado ICMS Solidário,
que tem um significado social imensurável. Há anos e anos,
aproximadamente oito anos, perdura esse debate e essa proposição
aqui na Assembléia Legislativa. Quero esclarecer aos que se
opuseram a essa nossa proposta, com muito respeito, que esse
projeto, a meu ver, dentro das nossas prerrogativas legais, ainda está
muito acanhado e poderia ter sido muito mais ousado se não contasse
aqui com as manifestações desses bravos opositores que, com
respeito, com idéias e com opiniões, em um cenário de controvérsia,
souberam defender os seus Municípios. Digo aos senhores e às
senhoras que esse é o cenário, o projeto que conseguimos concluir. É
um avanço, por menor e mais singelo que seja. Entendo com alegria e
encantamento que já é uma maneira efetiva de levar benefícios,
recursos financeiros aos Municípios mais pobres, diminuindo assim o
gigantesco abismo existente entre as cidades ricas e as cidades
pobres. É inaceitável, Sr. Presidente. No caso, registro mais uma vez
todo o meu respeito aos Deputados que defendem, por exemplo, a
cidade de Betim. É inconcebível que a cidade de Betim, que ficou rica
e poderosa graças ao suor, à labuta e ao sacrifício dos mineiros e das
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mineiras - haja vista que lá se encontram a Fiat e a Petrobras -, conte
hoje com movimentação financeira, com recursos financeiros
superiores ao de toda a região do Mucuri, do Jequitinhonha, enfim, de
aproximadamente 200 a 300 cidades. Isso tem de mudar, isso tem de
ser alterado. Quero reafirmar em alto e bom som, grande líder
Deputado Getúlio Neiva, que essa luta tem de continuar, que devemos
desencadear todos os esforços para alterar no cenário federal esse
ineficiente e inadequado percentual de 75% que favorece e privilegia
as cidades industrializadas. Temos de priorizar, projetar, enaltecer e
valorizar o ser humano. Quero dizer ainda, a título de esclarecimento
aos Deputados, às Deputadas e a todos os mineiros, que todos nós
temos consciência de que essas cidades ricas são contempladas com
grande parte do ICMS; para ser mais claro, 75% do ICMS vai para o
Estado, sobrando 25%. Destes, as cidades são contempladas com
75% do VAF, acrescendo-se mais 4,6%, o que totaliza quase 80%.
Conclui-se, pois, que as cidades industrializadas são detentoras de
ótima condição financeira. Por outro lado, as cidades que não têm
indústrias são as grandes prejudicadas. Essa realidade tem de ser
mudada. A Assembléia Legislativa já desperta de forma significativa,
mostrando para todo o Brasil a necessidade de se combater
duramente essa concentração perversa de recursos nas mãos de
poucos. Portanto, Sr. Presidente, acredito que o ICMS Solidário, de
acordo com as nossas prerrogativas, apresenta-se como instrumento
forte, efetivo, real e transparente de ajuda na transformação da vida
desses mineiros e mineiras que vivem nas cidades mais pobres e
mais carentes. O ICMS Solidário, com a ajuda dos valorosos
Deputados e das valorosas Deputadas, contemplará 734 cidades
mineiras, auxiliando aproximadamente 14 milhões de pessoas. Isso,
sim, é solidariedade.

O Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, da Proposta de Emenda à
Constituição nº 8/2007, dos Deputados Weliton Prado, Carlos Pimenta
e Ronaldo Magalhães e outros, que acrescenta o § 3º ao art. 207 da
Constituição do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação
da proposta na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,
de conformidade com o art. 260, I, c/c com os arts. 201 e 263, I, do
Regimento Interno. Em votação, o Substitutivo nº 1. Com a palavra, o
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Sr. Secretário para proceder à chamada dos Deputados para a
votação nominal.

O Sr. Secretário (Deputado Carlin Moura) - (- Faz a chamada.)
- Respondem “sim” os Deputados e as Deputadas:
Mauri Torres - Domingos Sávio - Paulo Guedes - Luiz Humberto

Carneiro - Gilberto Abramo - Almir Paraca - Sebastião Helvécio -
Dimas Fabiano - Doutor Viana - José Henrique - Roberto Carvalho -
Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever
Lopes - Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago -
Braulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -
Delvito Alves - Djalma Diniz - Doutor Rinaldo - Elmiro Nascimento -
Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil
Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Juninho
Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite -
Maria Lúcia Mendonça - Padre João - Rêmolo Aloise - Ronaldo
Magalhães - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Vanderlei Jangrossi - Walter Tosta - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 61 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovada,
em 1º turno, a Proposta de Emenda à Constituição nº 8/2007 na forma
do Substitutivo nº 1. À Comissão Especial.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 28/2007,
do Governador do Estado, que cria a Agência de Desenvolvimento da
Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência RMBH. A Comissão
de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com a Emenda
nº 1, que apresentou. A Comissão de Assuntos Municipais opinou pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A
Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Assuntos
Municipais. Emendado em Plenário, voltou o projeto à Comissão de
Assuntos Municipais, que opina pela aprovação do Substitutivo nº 2,
que apresenta, e pela rejeição das Emendas nºs 2 a 22. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Gilberto Abramo, solicitando a retirada de
tramitação de requerimento de sua autoria que solicita que o Projeto
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de Lei Complementar nº 28/2007 seja distribuído à Comissão de
Justiça. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o
inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno. A Presidência solicita aos
Presidentes das comissões em andamento que suspendam os
trabalhos das suas comissões, de modo que os parlamentares que lá
se encontram possam participar da votação em Plenário. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,
de conformidade com o art. 260, inciso I, combinado com os arts. 192
e 255, do Regimento Interno. A fim de proceder à votação pelo
processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos
Deputados que ainda não registraram presença no painel que o façam
neste momento. Em votação, o Substitutivo nº 2.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Braulio
Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor
Rinaldo - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva -
Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Inácio Franco - Ivair
Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres - Padre João -
Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Walter Tosta -
Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 40 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovado o Substitutivo no 2, salvo emendas. Com a
aprovação do Substitutivo nº 2, ficam prejudicados o Substitutivo nº 1
e a Emenda nº 1. Em votação, as Emendas nos 2 a 22.

- Registra “sim” o Deputado:
João Leite.
- Registram “não” os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Júlio - Braulio Braz - Carlin Moura
- Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro
Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Doutor Rinaldo - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gil Pereira
- Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Inácio Franco - Ivair Nogueira -



1466
Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Luiz
Tadeu Leite - Mauri Torres - Padre João - Ronaldo Magalhães - Ruy
Muniz - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Walter Tosta - Weliton Prado.

O Deputado Getúlio Neiva - Meu voto é “não”.
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, gostaria de registrar o meu

voto “não”, ao contrário do que registrou o painel.
O Deputado Vanderlei Jangrossi - Declaro meu voto “não”.
O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “não” 40 Deputados.

Não houve voto favorável. Estão rejeitadas as Emendas nºs 2 a 22.
Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei Complementar
nº 28/2007 na forma do Substitutivo nº 2. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

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 Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Assuntos
Municipais opina pela aprovação do projeto. A Presidência vai
submeter a matéria a votação pelo processo nominal, de
conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 192 e 255, do
Regimento Interno. A fim de proceder à votação pelo processo
eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que
ainda não registraram presença no painel que o façam neste
momento. Em votação, o projeto.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Braulio
Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Doutor Rinaldo - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Inácio
Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Mauri Torres - Padre João - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Jangrossi - Walter Tosta - Weliton Prado.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 41 Deputados. Não houve voto
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contrário. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei
Complementar nº 33/2007. À Comissão de Assuntos Municipais.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 46/2008,
do Tribunal de Contas, que altera a redação do “caput” do art. 31 da
Lei Complementar nº 102, de 17/1/2008. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que
apresenta. A Comissão de Administração Pública opina pela
aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. A
Presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal,
de conformidade com o art. 260, inciso I, c/c os arts. 192 e 255, do
Regimento Interno. A fim de proceder à votação pelo processo
eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos Deputados que
ainda não registraram presença no painel que o façam neste
momento. Em votação, o projeto, salvo emenda.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Braulio
Braz - Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo
Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor
Rinaldo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Ivair Nogueira - João
Leite - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz
Humberto Carneiro - Mauri Torres - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Walter
Tosta.

- Registram “não” os Deputados:
Getúlio Neiva - Padre João.
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, queria manifestar meu

voto “sim”.
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, queria declarar meu

voto “sim”.
O Deputado Arlen Santiago - Queria manifestar meu voto “sim”, que

não foi registrado.
O Deputado Pinduca Ferreira - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 39 Deputados.

Votaram “não” 2 Deputados. Está aprovado o projeto, salvo emenda.
Em votação, a Emenda nº 1.
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- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Braulio
Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Cecília Ferramenta - Célio
Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elmiro Nascimento - Eros Biondini
- Fábio Avelar - Fahim Sawan - Gilberto Abramo - Inácio Franco - Ivair
Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Mauri Torres - Pinduca
Ferreira - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Walter
Tosta - Weliton Prado.

- Registra “não” o Deputado Padre João.
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, quero declarar o meu

voto “sim”.
O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 40 Deputados.

Votou “não” 1 Deputado. Está aprovada a Emenda nº 1. Está,
portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei Complementar nº
46/2008 com a Emenda nº 1. À Comissão de Administração Pública.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.269/2007, do
Governador do Estado, que institui normas gerais aplicáveis aos
resíduos sólidos e a Política Estadual de Resíduos Sólidos. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, que apresenta.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vem à Mesa:
EMENDA N° 2 AO PROJETO DE LEI N° 1.269/2007

Acrescente-se onde convier:
“Art. ... – Aplica-se o disposto no art. 224 da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, à Lei n° 10.545, de 13 de dezembr o de 1991, e ao
Decreto n° 41.203, de 8 de agosto de 2000, que a re gulamenta.“.

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2008.
Vanderlei Jangrossi
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto
uma emenda do Deputado Vanderlei Jangrossi, que recebeu o nº 2 e
que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno, será
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submetida a votação independentemente de parecer. Em votação, o
projeto, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, antes da votação da

emenda apresentada, solicito a V. Exa. a sua leitura.
O Sr. Presidente - É regimental. Com a palavra, o Sr. Secretário

para que proceda à leitura da Emenda nº 2.
O Sr. Secretário (Deputado Gil Pereira) - (- Lê a emenda.)
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda nº 2. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de
Lei nº 1.269/2007 na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas
nºs 1 e 2. À Comissão de Redação.

Declaração de Voto
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, desde 2007 estamos

trabalhando pela aprovação desse projeto, que foi acertado entre o
governo do Estado, o movimento social e várias entidades não
governamentais que trabalham na questão dos resíduos sólidos. Aliás,
esta Assembléia realizou em 2005 o seminário “Lixo e cidadania”, que
foi realizado por este Deputado e pelo Deputado Laudelino Augusto e
no qual foi proposto ao governo do Estado que estabelecesse uma
política estadual de resíduos sólidos. Nessa proposta, amplamente
discutida com o movimento e o Fórum Estadual Lixo e Cidadania,
algumas bandeiras e reivindicações dos catadores e das cooperativas
de materiais recicláveis, enfim, de pessoas que trabalham na questão
de lixo e cidadania foram incorporadas, como, por exemplo, a criação
de um fundo estadual de resíduos sólidos, que, entre outras
atribuições, terá de financiar as iniciativas das associações e
cooperativas de catadores de materiais recicláveis em Minas Gerais.
A nossa emenda estimula os Municípios a implantarem também a
coleta seletiva. Com a aprovação desse projeto, o Município que
implantar a coleta seletiva terá um incentivo do ponto de vista da
redistribuição de impostos, bem como um prazo para que o Executivo
institua esse fundo de resíduos sólidos. Então, parabenizo os
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movimentos, o seminário “Lixo e cidadania”, que muito contribuiu, e
todos os participantes do seminário legislativo realizado por esta Casa
em 2005. A partir desse seminário, tivemos a elaboração desse
projeto pelo Executivo e hoje, finalmente, a sua aprovação em 2º
turno. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Prorrogação da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do

Regimento Interno, prorroga esta reunião até as 19h59min.
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.772/2008, do

Governador do Estado, que altera 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 cria a
carreira de Médico da Área de Seguridade Social. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Carlin
Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, o projeto em questão, já
aprovado em 1º turno, nesta Casa, volta agora para discussão em 2º
turno. O projeto aborda questões relativas a servidores públicos de
várias categorias, como Professor de Educação Básica, Auditor Fiscal
da Receita Estadual e de Gestor Fazendário, Médico da Área de
Seguridade do Ipsemg, criação de cargos de Gestor em Ciência e
Tecnologia do Poder Executivo e criação de cargos de Gestor de
Cultura e de Técnico de Cultura. Segundo a tramitação nas comissões
desta Casa, o projeto foi submetido ao parecer da sua
constitucionalidade, passou pela Comissão de Fiscalização Financeira
e Orçamentária. Durante a sua tramitação, algumas questões foram
suscitadas. Primeiro, os servidores do Ipsemg demonstraram
preocupação com a deferência dada aos Médicos do Instituto, já que
muitas outras categorias profissionais estão na carreira de Seguridade
Social. Segundo os servidores, se é para existir a carreira específica
de Médicos, outros profissionais deveriam ser também atendidos com
carreiras específicas.

Essa demanda foi apresentada, apreciada, e ao final lhe foram
apresentadas emendas. Uma das emendas visava evitar a
precarização de algumas funções como as de educação no Estado,
suprimindo o art. 35, com a expressão: “Ou esteja autorizado a
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lecionar para que possam aplicar carga horária apenas os servidores
habilitados a ministrar determinado conteúdo”. Essa emenda foi
rejeitada na Comissão de Fiscalização Financeira, ficando pendente a
discussão sobre a apresentação em Plenário. O projeto foi aprovado
em 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, com as Emendas nºs 1 e 2,
apreciadas pela Comissão de Fiscalização Financeira. Algumas
questões foram suscitadas como a situação do professor habilitado. A
Emenda nº 35 visava a que a prorrogação da carga horária só
pudesse ser feita se o professor fosse habilitado. Só que o exercício
da carga horária normal pode ser feito - e na prática é feito - por
professor que não é habilitado. Daí o motivo da rejeição da emenda.

Pois bem, feito o substitutivo, o projeto foi aprovado em 1º turno. Sr.
Presidente, quando o projeto voltou para receber parecer em 2º turno,
na Comissão de Fiscalização Financeira, surge o problema ora
apresentado. Vejam só o parecer da Comissão de Fiscalização
Financeira. Ele reafirma o que foi aprovado em 1º turno, mas me
parece que, no relatório final, houve um pequeno equívoco do relator
da matéria, do ilustre Deputado Lafayette de Andrada. Sr. Presidente,
parece-me que o relator, no relatório em 2º turno, talvez por acúmulo
de trabalho desta Casa, especialmente dele próprio, que também está
relatando o PPAG, cometeu um pequeno equívoco ao apresentar a
Emenda nº 1. No nosso entendimento, trata-se de uma matéria
estranha à questão discutida em 1º turno. A emenda apresentada trata
justamente da prorrogação de mandatos de Ouvidores. Ela altera a
legislação que reza sobre a prorrogação de mandatos de Ouvidores,
no seu aspecto amplo e geral. A atual legislação determina que o
Ouvidor seja eleito, nomeado para um mandato, podendo ser
reconduzido por até mais um mandato, o que está em sintonia e vem
ao encontro do princípio republicano da alternância de poderes. O
Ouvidor indicado exerce um mandato, podendo ser reconduzido para
mais um mandato e, a partir daí, não poderá mais permanecer no
cargo.

A Emenda nº 1 estabelece: “Acrescente-se onde convier: o Art. 3º -
O § 3º do art. 9º da Lei 15.298, de 6/8/2004, passa a vigorar com a
seguinte redação: “Art. 9º- Os Ouvidores de que trata este artigo têm
mandato de dois anos, admitida a recondução””. Pois bem, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, a atual legislação, a Lei nº 15.298 diz
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que os Ouvidores têm mandato de dois anos, admitida até uma
recondução. Então, o Ouvidor pode ter um mandato e pode ser
reconduzido a um novo mandato por mais uma vez. Da forma como a
emenda foi apresentada aqui, quando fala que “os Ouvidores de que
trata este artigo têm mandato de dois anos, admitida a recondução”, já
não estipula o número de mandatos a que podem ser reconduzidos.
Em nosso entendimento, Sr. Presidente, parece-me que houve, por
parte do relator, um pequeno equívoco. E acreditamos que é possível,
ainda em votação do 2º turno, corrigirmos esse pequeno equívoco
para que possamos votar o projeto na forma do vencido em 1º turno,
favorecendo os médicos do Ipsemg e os servidores.

O Deputado Padre João (em aparte)* - Deputado Carlin Moura,
cumprimento V. Exa. pela discussão do projeto e digo, com clareza,
que somos contrários a essa emenda. Ela é alheia a todo o conteúdo
do projeto. O projeto está muito claro, cria a carreira de Médico da
Área de Seguridade Social. E a emenda vem falando de Ouvidoria, o
que é um absurdo. Sabemos que o Ouvidor tem um papel muito
importante. A lei já permite o mandato de dois anos por mais uma
recondução. E a pegadinha, ou armadilha da emenda, está quando
diz que permite a recondução sucessivamente. Um exemplo bem
concreto seria o da Polícia Militar, da Ouvidoria, ou seja, tem de ser
uma pessoa que não crie ali um certo vínculo, que não permita,
sobretudo, um corporativismo. Temos problemas sérios. Ao longo
deste ano, só na Comissão de Direitos Humanos quantos assuntos
trouxemos, como de agressão da Polícia e até mesmo de assassinato.
E isso vai direto para a Ouvidoria, que vai ouvir as famílias das
pessoas assassinadas, como ocorreu em Ouro Preto, onde ouve uma
execução. Está claro para toda a comunidade que os irmãos Ribeiro
executaram o jovem naquela cidade, que foi levado para a Ouvidoria -
os irmãos Ribeiro são dois policiais, dois irmãos. Então é muito sério o
papel do Ouvidor. A própria Assembléia tem o Ouvidor.

Uma coisa é ter o mandato de dois anos por uma recondução, não
permitida a recondução sucessivamente. É um trabalho sério. Imprimir
a seriedade nesse cargo depende de nós. Nesse sentido não
podemos permitir uma emenda que é totalmente alheia ao projeto. O
projeto teve a tramitação nas comissões, com discussão, e agora, de
repente, há uma emenda totalmente alheia a todo o conteúdo do
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projeto.

Creio que a manutenção da emenda segure os trabalhos, pois
teremos que recorrer, como Minoria, ao que o Regimento Interno nos
permite. Se não conseguirmos aqui, pelo teor da emenda, poderemos
recorrer ao próprio Ministério Público e buscar a solução fora da Casa.
Sr. Presidente, acreditamos que possamos resolver isso aqui, na
Casa. O Poder Legislativo pode resolver isso em vez de buscar uma
solução fora desta Casa. Esperamos que prevaleça o bom - senso e
que a emenda seja retirada.

O Deputado Carlin Moura* - Ilustre Deputado Padre João, a
essência do problema é justamente essa. Sem dúvida nenhuma, é um
projeto de vital importância para as diversas categorias de servidores
do Estado de Minas Gerais: médicos, professores, gestores
fazendários, gestores de ciência e tecnologia. Durante a tramitação
em 1º turno, a nossa Bancada do PT-PCdoB tinha levantado um
aspecto que considerava importante: pedir ao Executivo que
desmembrasse a tramitação do projeto, pois, quando se colocam em
um só projeto diversas categorias, com realidades e demandas
diversas, cria-se certo conflito, certa contradição; entretanto, para
facilitar a tramitação, fazer a votação do projeto ainda em 1º turno e
encerrar o ano legislativo, abrimos mão até do desmembramento, e a
tramitação se deu de forma conjunta. Agora, em 2º turno, é
inadmissível vir uma emenda estranha ao projeto. Isso não contribui
para o andamento desta discussão. Como discutiremos mandatos de
Ouvidores - o tempo de mandato ou se pode ser reconduzido ou não,
por quantas vezes for necessário? Acredito que o teor da emenda
dificulte o processo, e isso só pode ser fruto de um equívoco por parte
do ilustre relator da matéria.

Obviamente o projeto, Sr. Presidente, é de fundamental importância
para os servidores, pois visa adequar a máquina pública às
necessidades do Estado por meio da alteração de leis, além de
permitir que os servidores tenham remunerações adequadas,
especialmente os médicos do Ipsemg e os gestores da área de
ciência e tecnologia. Essa questão de servidor do Estado é muito
difícil de ser tratada em vista dos acúmulos das perdas que vêm tendo
em anos interiores. O pleito dos servidores é legítimo, mas
infelizmente avançamos pouco em relação às perdas. Ainda ontem,
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levantávamos essa discussão quanto aos servidores administrativos
da Polícia Civil, que têm perdas acumuladas de mais de 15 anos. Eles
não tiveram reajustes e agora receberam um reajuste apenas de 5%
para janeiro de 2009. Suas perdas acumuladas não foram
compensadas.

Então, há servidores, por exemplo da área administrativa do Detran,
da Polícia Civil, que têm remuneração líquida de trezentos e poucos
reais, com os descontos. Isso é uma situação muito difícil para os
nossos servidores públicos do ponto de vista da nossa educação
superior e das nossas Uemg e Unimontes. Principalmente esta última
vem apresentando desempenho extraordinário, portanto precisa dessa
valorização. A Uemg, por sua vez, tem uma necessidade premente de
uma reestruturação e de uma valorização. Então, a votação desses
projetos é importante do ponto de vista de valorização dos servidores,
mas, definitivamente, a Emenda nº 1 tem matéria estranha ao que se
está discutindo nesse projeto de adequação de carreiras. Ela está
propondo tirar a limitação de recondução para ouvidor, que, nos
termos da emenda aqui apresentada, poderá ser reconduzido ao
cargo “ad eternum”, justamente num cargo que precisa de
oxigenação. O Ouvidor tem a função de ouvir as categorias e as
reclamações do povo. Imaginem um Ouvidor reconduzido “ad
eternum”. Ele não cumprirá o seu papel.

Então, a discussão que estamos fazendo desse projeto no 2º turno,
do ponto de vista da Bancada do PT-PCdoB, não é para expressar a
nossa contrariedade ao conjunto do projeto, mas sim ao teor da
Emenda nº 1, apresentada no 2º turno, que acrescentou o artigo cuja
redação diz que os Ouvidores de que trata o referido artigo têm
mandato de dois anos, admitida a recondução, ou seja, alterando a lei
anterior, que apregoava que o Ouvidor teria mandato de dois anos,
permitida apenas uma recondução. Assim, encaminhamos pela não-
aprovação da Emenda nº 1, aprovada em 2º turno, e pela aprovação
do projeto em 2º turno, na forma do vencido em 1º turno. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
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Pausa.). Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de
Lei nº 2.772/2008 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.924/2008, do
Governador do Estado, que reajusta os valores das tabelas de
vencimento básico das carreiras do Poder Executivo que menciona. A
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária 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.

- Vem à Mesa:
EMENDA Nº 2 AO PROJETO DE LEI Nº 2.924/2008

Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
“Art. ... – Fica acrescentado à Lei nº 15.293, de agosto de 2004, o

seguinte art. 31-A:
“Art. 31-A – Os especialistas em Educação Básica que exerçam

atividades de supervisão pedagógica e orientação educacional em
regime de dedicação exclusiva farão jus à gratificação de 50%
(cinqüenta por cento) do vencimento básico do cargo de provimento
efetivo.”.”.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2008.
Maria Lúcia Mendonça
Justificação: A proposta de emenda que ora apresentamos visa a

promover a isonomia entre os cargos das carreiras de educação
básica que exercem funções assemelhadas no sistema de ensino
público estadual, no que tange à sua remuneração. As funções
desempenhadas por supervisores pedagógicos e orientadores
educacionais, da mesma maneira que as desempenhadas por
inspetores escolares e diretores de escolas, são vitais para o
funcionamento dos estabelecimentos de ensino. Portanto, é justo e
pertinente que as gratificações recebidas pelos especialistas de
educação básica também alcancem 50% sobre o vencimento básico,
valor concedido aos diretores e inspetores escolares. Dessa forma,
solicito aos nobres pares apoio para aprovação desta emenda.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
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Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto
uma emenda, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, que recebeu o nº
2, e que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno, será
submetida a votação independentemente de parecer. A Presidência
informa que a emenda encaminhada pelo Governador do Estado, por
meio da Mensagem nº 319/2008, foi incorporada ao parecer da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária e será
arquivada nos termos do inciso IV do art. 180 do Regimento Interno.

Questões de Ordem
O Deputado Carlin Moura - Foi arquivada a emenda, Sr. Presidente?
O Sr. Presidente - Não. Foi incorporada.
O Deputado Carlin Moura - Solicito a leitura da emenda, Sr.

Presidente.
O Sr. Presidente - É regimental. Com a palavra, o Sr. Secretário,

para que proceda à leitura da Emenda nº 2.
O Sr. Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - (- Lê a emenda.)
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, a

Deputada Maria Lúcia Mendonça.
A Deputada Maria Lúcia Mendonça* - Sr. Presidente, esta nossa

solicitação se baseia no fato de uma injustiça realizada quanto aos
vencimentos dos Supervisores Pedagógicos e dos Orientadores
Educacionais. Há algum tempo foi aprovada nesta Casa uma
gratificação de 25% para quatro categorias profissionais ligadas à
educação em Minas Gerais: educadores da categoria de
Supervisores, Orientadores, Diretores e Inspetores. Os Diretores e os
Inspetores foram agraciados, após discussões e determinação da
Mesa, com uma gratificação de 50%, índice não encaminhado à
Mesa. O índice era de 25% para todas as quatro categorias. Todavia,
houve um Acordo de Lideranças e o índice de 25% passou a ser de
50% para Inspetores e Diretores. Ficaram somente os Supervisores e
os Orientadores Educacionais com índice reduzido.

Neste momento, grande justiça está sendo feita a várias categorias
profissionais, apesar de os índices ainda serem pequenos.
Testemunho que há anos não tenho aumento, como Diretora
aposentada de escola. Terei agora 30% de aumento, o que será muito
importante em nossos contracheques.

Gostaria que também se fizesse justiça com os Supervisores e com
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os Orientadores Educacionais. Sei que esse meu pedido demanda
uma série de gastos, que não são nem tão grandes assim. Espero que
os Srs. Deputados analisem essa situação com carinho. Acredito que
o Governador entenderia esse meu pedido. Estaríamos contemplando
uma categoria que trabalha e dignifica muito a educação em Minas
Gerais. Nossos pedagogos cuidam da parte educativa, nossos
orientadores fazem a relação da escola com a família.

Gostaria de pedir, mais uma vez, aos meus amigos Deputados e
Deputadas que olhássemos com carinho e corrigíssemos essa
injustiça. A Deputada Ana Maria Resende, que é educadora,
entenderá o problema. Precisei, para encerrar este ano com a
consciência tranqüila do dever cumprido para com a categoria
profissional da educação, fazer esse pleito para sermos
contemplados. Esse é o nosso pedido. Agradecemos.

* - Sem revisão da oradora.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
O Deputado André Quintão* - Primeiramente quero parabenizar a

Deputada Maria Lúcia Mendonça por essa emenda, que aponta para o
caminho da valorização dos profissionais da educação. O PT e o
PCdoB encaminham pela aprovação da emenda, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. As

Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda nº 2. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 2.924/2008 na forma do vencido em 1º turno,
com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.578/2008, do
Governador do Estado, 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. 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
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do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça, com a Emenda nº 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça, com a Emenda nº 1, da Comissão de Administração Pública.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

Questões de Ordem
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, eu havia solicitado a

discussão. Parece que houve algum erro material, porque fiz inscrição
para discutir.

O Sr. Presidente - V. Exa. tem toda a razão. A Presidência, porém,
antes de conceder a palavra a V. Exa. para discutir, vai conceder a
palavra ao Deputado João Leite, para questão de ordem.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, sem querer tomar o tempo
do Deputado André Quintão, que discutirá a matéria anunciada por V.
Exa., quero apenas declarar o meu voto em relação ao projeto da
redistribuição do ICMS. Quero falar de um ganho que tivemos,
especialmente para o esporte em Minas Gerais. Os Municípios que
investiram no esporte terão uma participação maior nessa distribuição.
Nós acompanhamos efetivamente a possibilidade de termos um apoio
maior para o esporte em Minas Gerais. Em um tempo em que não
temos as grandes competições que alavancam os investimentos no
esporte, como os Jogos Pan-Americanos ou as Olimpíadas, temos
agora a grande possibilidade de avançar nos investimentos dos
Municípios no esporte. Esta Casa deu uma grande vitória ao esporte,
quando fez valer no PPAG um projeto estruturador para a área; dentro
desse projeto, há o grande programa Campos de Luz, que já iluminou
mais de 500 campos de futebol amador no Estado. Agora, dá essa
outra grande possibilidade aos Municípios mineiros de poderem
investir no esporte. Sr. Presidente, o investimento do governo do
Estado na iluminação dos campos de futebol amador aproxima-se de
R$3.500.000,00 de investimentos. Queremos comemorar mais essa
vitória do esporte, mais essa grande possibilidade; comemorar o
trabalho que a Assembléia Legislativa vem realizando, especialmente
na revisão do PPAG. O Deputado André Quintão, Presidente da
Comissão de Participação Popular, é testemunha da presença das
federações, da associação que representa as federações de esporte
no Estado e do Conselho Regional de Educação Física. A Assembléia
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Legislativa tem dado grande oportunidade de participação a essas
entidades, esse é o papel do Parlamento mineiro. Conseguimos um
salto de qualidade, um salto efetivo de investimentos no esporte
mineiro em todos os seus níveis. Sr. Presidente, quero destacar o
avanço do xadrez em Minas Gerais. Este ano, por meio de emenda
aprovada por esta Assembléia Legislativa, foi realizado o maior evento
da história do xadrez em Minas Gerais e o segundo maior do Brasil,
com a presença de enxadristas das escolas públicas de praticamente
todo o Estado. Sabemos que o xadrez trabalha com a inteligência das
nossas crianças. Sem dúvida, teremos um resultado melhor nas
nossas escolas a partir da presença da Assembléia, que propõe
mudança em vários projetos e interfere efetivamente na possibilidade
maior de termos o esporte em todo o Estado. Por isso queria falar da
minha satisfação e congratular-me com os colegas que deram essa
grande contribuição, que alcança em massa as crianças deste Estado,
promove uma grande oportunidade de desenvolvimento de uma vida
saudável ao praticarem esporte, que, às vezes, se transforma na
única possibilidade de transformação social. Portanto, temos motivo
para comemorar. Agradecemos ao Deputado Alberto Pinto Coelho,
Presidente desta Casa, o apoio permanente ao esporte, às iniciativas
desta Casa, e também aos Deputados que apoiaram esse
encaminhamento da Frente Parlamentar do Esporte, presidida pelo
nobre Deputado Ivair Nogueira. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o
Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, inscrevi-me para
discutir sobre esse projeto de contratação temporária em razão da
importância do assunto. É uma matéria sobre a qual a Assembléia
deve aprofundar-se. Ontem, conversando com os Deputados João
Leite, Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar e Délio Malheiros, concluímos
que projetos polêmicos não podem ser aprovados a toque de caixa,
como, por exemplo, o que aumenta o IPTU em Belo Horizonte. Para
não fazermos a mesma coisa que criticamos, preferimos discutir
melhor esse projeto de contratação temporária. Infelizmente, desde o
início, ocorreu um fato lamentável, de relevância pública.

O Deputado Padre João (em aparte)* - Agradeço ao Deputado
André Quintão. Mesmo reconhecendo a relevância do Projeto de Lei
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nº 2.578, gostaríamos de falar sobre o acidente ocorrido na BR-040,
no conhecido Viaduto Vila Rica, conhecido como Viaduto das Almas.
Um caminhão-baú e uma caminhonete despencaram de uma altura de
32m. André Luís da Rocha faleceu no local, e Adriana Maria da Costa
está gravemente ferida. Ambos são de Contagem. Yuri da Costa, de
19 anos, de Conselheiro Lafaiete, também está gravemente ferido.

Reconhecemos que tivemos muitos problemas. A Assembléia
Legislativa não foi alheia, ao longo deste ano; debateu e cobrou dos
órgãos a recuperação da BR-040, e já está em fase final o trecho de
Belo Horizonte a Conselheiro Lafaiete, que foi um serviço bem-feito.
Mas, infelizmente, o novo viaduto ainda não foi concluído, apesar de
também estar em fase final. Esse viaduto já é muito perigoso, com
mais de 200m de extensão, e em curva e com a chuva, o perigo é
ainda maior.

Quero solidarizar-me com os familiares e lamentar a morte de quatro
pessoas no Município de Ervália, que foram soterradas. A intensidade
das chuvas no Município é grande, e duas crianças e dois adultos
foram soterrados, e um idoso encontra-se gravemente ferido.
Lamentamos essas mortes e esperamos que, mesmo durante o
recesso, esta Casa esteja atenta às realidades do próprio tempo, que
exigem nossa atenção especial. Colocamo-nos à disposição.
Obrigado.

O Deputado André Quintão* - Também lamento esses acidentes e
me solidarizo com os familiares, principalmente os do falecido André.

Esse projeto que permite a contratação temporária precisa ser muito
debatido com as entidades de servidores e com os Deputados nas
comissões. Reconhecemos a contratação temporária em situações
excepcionais e por tempo determinado. Mas, em alguns casos, o
projeto prevê um tempo demasiado longo para a contratação, e o
nosso temor é que a exceção vire regra.

Trata-se de um assunto tão importante, Sr. Presidente, que gostaria
de discuti-lo com um número maior de Deputados e Deputadas, mas,
pelo que parece, existe um número insuficiente de Deputados, apesar
da qualidade dos presentes, em face do extenso dia de votação que
tivemos. Sendo assim, vou solicitar o encerramento de plano da
reunião para que possamos discutir esse assunto em outra
oportunidade.
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Agradeço à Deputada Rosângela Reis, que incluiu na pauta da

Comissão do Trabalho de amanhã o Projeto de Lei nº 37/2007, que
institui a Política Estadual de Juventude, solicitando ao Deputado
Mauri Torres e à sua assessoria que, assim que a Comissão do
Trabalho apreciá-lo amanhã, inclua-o na pauta de quinta-feira,
conforme acordado com a Bancada do PT-PCdoB.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, solicito o encerramento
de plano da reunião.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de
amanhã, dia 17, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital 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
 “MENSAGEM Nº 321/2008*

Belo Horizonte, 10 de julho de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Nos termos da competência que me confere o inciso V do art. 90 da

Constituição do Estado, encaminho a Vossa Excelência, para exame e
deliberação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, emenda ao Projeto
de Lei Complementar nº 28/2007, publicado no Órgão Oficial dos
Poderes do Estado - Minas Gerais de 24 de agosto de 2007, que cria
a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo
Horizonte – Agência RMBH.

A Emenda altera o art. 8º e seu parágrafo único, bem como o Anexo
I do Projeto, para acrescentar quantitativos de GTEs-unitários, a que
se refere o Anexo IV da Lei Delegada nº 175, de 26 de janeiro de
2007.

A alteração se justifica em razão de omissão no Projeto de Lei
Complementar nº 28/2007, que não previu os quantitativos de GTEs-
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unitários, na forma estabelecida na Lei Delegada nº 175, de 2007.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter
aos seus Nobres Pares a inclusão da Emenda ao Projeto de lei
complementar, certo de que sua relevância e oportunidade serão
devidamente consideradas por esse Legislativo.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

EMENDA Nº 6 AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 28/2007
Dê-se a seguinte redação ao art. 8º e seu parágrafo único e ao

Anexo I:
“Art. 8º - Os quantitativos de DAIs-unitários, FGIs-unitários e GTEs-

unitários, a que se refere o Anexo IV da Lei Delegada nº 175, de 26 de
janeiro de 2007, destinados à Agência RMBH são os constantes do
Anexo I.

Parágrafo único - A identificação das FGIs e GTEs de que trata o
“caput” será fixada em decreto.”

“Anexo I
(a que se refere o art. 8º da Lei Complementar nº , de de de 2007)
Quantitativos de DAI-Unitário e FGI-Unitário Atribuídos à Agência

RMBH
* - A tabela a que se refere o Anexo I foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 18.12.2008.
* - Publicado de acordo com o texto original.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.915/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em tela tem
como objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
do Bairro Santo Antônio, com sede no Município de Sarzedo.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/11/2008 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 2.915/2008 tem como finalidade declarar de
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utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Santo Antônio,
com sede no Município de Sarzedo.

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, nos arts.
19, § 2º, e 42, que as atividades de seus dirigentes não são
remuneradas; e, no art. 38, que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere, com
personalidade jurídica, sem fins lucrativos e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.915/2008.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sargento Rodrigues -

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

2.916/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em epígrafe

tem como objetivo declarar de utilidade pública o Projeto Vida, com
sede no Município de Conselheiro Pena.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 28/11/2008 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 2.916/2008 tem como finalidade declarar de

utilidade pública o Projeto Vida, com sede no Município de
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Conselheiro Pena.

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. 28
determina que as atividades de seus Diretores, Conselheiros e sócios
não são remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucro,
gratificação, 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.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.916/2008.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sargento

Rodrigues - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.919/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei em tela

tem como objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Desportiva Pelada 10 Organizada – ACDPDO –, com
sede no Município de Ribeirão das Neves.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 29/11/2008 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
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O Projeto de Lei nº 2.919/2008 tem como finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária Desportiva Pelada 10
Organizada, 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.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art.
35, que as atividades de seus Diretores, Conselheiros, sócios,
instituidores, benfeitores ou equivalentes são inteiramente gratuitas,
sendo-lhes vedado o recebimento de lucro, gratificação, bonificação
ou vantagens; e, no art. 37, que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,
juridicamente constituída e registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social ou no Conselho Municipal de Assistência Social de
Ribeirão das Neves.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.919/2008.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Neider

Moreira - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

2.941/2008
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 Associação
dos Morangueiros de Estiva, com sede no Município de Estiva.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 11/12/2008 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 2.941/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação dos Morangueiros de Estiva.
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.
29 determina que os membros da diretoria não serão remunerados, e
o art. 43 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, para ser aplicado nas mesmas finalidades da
Associação dissolvida.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.941/2008.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Neider

Moreira - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.353/2008

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o Projeto de Lei nº
2.353/2008 dispõe sobre o giz antialérgico no Estado.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/5/2008 e
apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, da qual recebeu
parecer pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade.

Vem, agora, a matéria a esta Comissão para receber parecer quanto
ao mérito, nos termos dos arts. 188 e 102, XI, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
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A proposta em tela pretende obrigar as instituições de ensino público

e privado do Estado a adotarem o giz antialérgico, em substituição ao
giz de gesso.

Pesquisa feita na rede mundial de computadores obteve a
informação de que, de fato, já existe um tipo de giz que não é feito a
base de gesso, denominado giz cerâmico. Esse giz, desenvolvido com
talco de silicato hidratado de magnésio, é descrito como macio,
durável e antialérgico. O material foi desenvolvido para substituir o giz
de gesso tradicional, causador freqüente de alergias respiratórias e
dermatológicas.

Ressaltamos, inicialmente, que, embora a idéia apresentada tenha
em vista a proteção da saúde dos professores e dos alunos, conforme
exposto na justificação do projeto, cabe à administração das escolas,
tanto públicas quanto particulares, optar pelo tipo de material a ser
utilizado e escolher o mais adequado no caso concreto.

Essa informação foi dada em nota técnica da Secretaria de Estado
de Educação, em resposta à diligência baixada pela Comissão de
Constituição e Justiça àquela Pasta, que informou ser a aquisição de
material um processo já devidamente regulamentado e realizado
diretamente pelas unidades escolares, ouvido o Colegiado Escolar,
com utilização de recursos repassados pela administração central.

Uma consulta aleatória a algumas papelarias de Belo Horizonte
levou-nos também à conclusão de que o giz antialérgico é difícil de ser
encontrado no mercado. Inferimos, então, que seja esta a razão de
não ser utilizado nas escolas públicas. E, por esse mesmo motivo,
entendemos ser desaconselhável definir essa obrigação para a rede
privada de ensino, embora reconheçamos o mérito do projeto naquilo
que diz respeito ao cuidado com a saúde dos profissionais de ensino e
seus alunos.

Ademais, entendemos que o instrumento escolhido para a
materialização da idéia é inadequado, porque a matéria não deveria
ser objeto de lei, mas de medida administrativa.

Pelos motivos aduzidos, em que pese a louvável intenção do autor e
seu grave compromisso com a saúde, deixamos de aprovar a matéria.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei n°

2.353/2008.
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Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Carlos Pimenta, Presidente - Ruy Muniz, relator - Doutor Rinaldo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.848/2008
Comissão de Saúde

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em

análise 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
apreciada pela Comissão de Constituição e Justiça, da qual recebeu
parecer pela constitucionalidade, juridicidade e legalidade na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou.

Compete a esta Comissão emitir parecer quanto ao mérito, nos
termos dos arts. 188 e 102, XI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem por objetivo a proteção à saúde mental

dos agentes penitenciários, tendo em vista as peculiaridades da
profissão, a qual implica risco, medo e confrontos constantes.

Com efeito, sabemos que os agentes penitenciários são
trabalhadores encarregados de revistar e conduzir presos, vigiar celas
e visitantes e disciplinar unidades penitenciárias. Nesse contato direto
com internos, costumam ser vistos como responsáveis pelo
confinamento a que aqueles estão submetidos, ficando
freqüentemente expostos a situações geradoras de estresse, tais
como ameaças e agressões. Não raro, agentes penitenciários são
ainda assassinados ou tomados como reféns em rebeliões de
presídios.

Tartaglini & Safran (1997), em trabalho divulgado na rede mundial
de computadores, referem-se aos agentes penitenciários como
profissionais submetidos a um alto risco para doença relatada como
“estresse debilitante”. Esses autores encontraram, entre aqueles
profissionais, índices considerados muito altos de ansiedade,
distúrbios de comportamento e abuso de álcool. Goldberg et al. (1996)
observaram prevalência de sintomatologia depressiva e distúrbios da
ansiedade e do sono.

Há, ainda, estudos que relatam outras doenças ocupacionais, como
a infecção pelo bacilo da tuberculose, muito disseminado entre os
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servidores que atuam em unidades prisionais. Além do uso abusivo do
álcool, há também o risco de envolvimento com outras drogas, cuja
circulação é comum nos presídios.

Enfim, é importante que o Estado desenvolva programas
especificamente voltados para a saúde mental de todos os servidores
que trabalham nas penitenciárias, mais especificamente para os que
atuam em funções relacionadas com vigilância, escolta, repressão e
segurança. Observa-se que o Sistema Único de Saúde – SUS – tem
programas voltados para a saúde física e mental dos detentos,
conforme o estabelecido pela Portaria Interministerial nº 1.777/GM, de
9/9/2003, que aprova o Plano Nacional de Saúde no Sistema
Penitenciário, editada em conjunto pelos Ministérios da Saúde e da
Justiça. Já os agentes de segurança penitenciária só contam no SUS
com os serviços comuns a toda a população, no que diz respeito a
sua saúde mental. O estabelecimento de política própria para esses
servidores, no âmbito do Estado, é medida justa e necessária.

Por essas razões, entendemos que a política proposta no projeto em
pauta deve ser acolhida nesta Comissão. A Comissão de Constituição
e Justiça reescreveu a proposição, apenas em benefício de aspectos
formais, apresentando o Substitutivo nº 1, com o qual concordamos na
íntegra.

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

2.848/2008 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Carlos Pimenta, Presidente - Ruy Muniz, relator - Doutor Rinaldo.

PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.939/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe

“institui a Gratificação Complementar de Produtividade - GCP -, na
carreira da Advocacia Pública do Estado”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 10/12/2008, foi o projeto de
lei distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão analisar a matéria quanto aos seus aspectos
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de 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 uma gratificação

denominada Gratificação Complementar de Produtividade, a ser paga
ao Procurador do Estado em efetivo exercício que, segundo critérios
definidos pela Advocacia-Geral do Estado, fizer jus ao recebimento de
honorários de sucumbência.

O projeto traça uma lógica bastante peculiar para o pagamento de
tal gratificação, de forma que o Estado somente irá pagá-la no mês
em que o valor dos honorários de sucumbência devido a cada
Procurador for inferior a R$5.000,00 (cinco mil reais). Quando for
superior a esta quantia, o valor excedente, até o limite que
corresponder aos pagamentos já realizados a título de
complementação pelo Estado, deverá ser depositado em conta
específica para fazer jus ao pagamento de futuras complementações.

A proposição cuida, ainda, de extinguir vinte funções gratificadas de
consultoria jurídica - FCJ - da Advocacia-Geral do Estado, criadas no
art. 4º da Lei Delegada nº 177, de 29/1/2007.

Quanto aos aspectos jurídicos a serem analisados por esta
Comissão, temos a informar que a proposta não encontra óbices
formais 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 dos 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 os referidos gastos nos arts. 19 e
20.

O art. 16 da LRF exige, ainda, que qualquer ato que acarrete
aumento de despesa seja acompanhado da 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 de Ação Governamental e
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A esse respeito, informamos que o Governador do Estado
encaminhou a esta Casa ofício contendo dados sobre o impacto
orçamentário-financeiro das complementações previstas no projeto de
lei em exame. Esses dados e a respectiva adequação aos comandos
da Lei de Responsabilidade Fiscal serão, no momento oportuno,
analisados pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Todavia, no que concerne à fixação da remuneração dos
Procuradores do Estado, é preciso esclarecer que a Constituição
Federal, no seu art. 135, determina que os integrantes das carreiras
da Advocacia Pública deverão ser remunerados por subsídio em
parcela única, vedado qualquer acréscimo de caráter remuneratório e
observadas as regra previstas nos incisos X e XI do art. 37 da referida
Carta Constitucional.

Pode-se, assim, afirmar que, com a edição da Emenda à
Constituição Federal nº 19, de 4/7/98, foi instituído o princípio do
subsídio em parcela única para a remuneração dos agentes políticos e
para determinadas carreiras do Estado, entre elas a da Advocacia e a
da Defensoria Pública. Dessa forma, a instituição de uma gratificação
como previsto no projeto de lei em exame contraria a regra do
subsídio em parcela única, sendo, portanto, inconstitucional. Todavia,
é imperioso afirmar que a leitura precisa do texto do projeto de lei nos
leva ao entendimento de que a norma não cuida de instituir uma
gratificação propriamente, mas somente um piso para o recebimento
dos honorários de sucumbência por parte dos Procuradores do
Estado.

Com efeito, o art. 26 da Lei Complementar nº 81, de 10/8/2004,
conferiu ao Procurador do Estado o direito de receber honorários de
sucumbência, na forma de regulamento. Embora haja controvérsia
jurídica a respeito da natureza dos honorários advocatícios de
sucumbência, parte da doutrina e da jurisprudência os considera como
parcelas de caráter indenizatório, que não integram, pois, a parcela
remuneratória dos advogados empregados. É elucidativa a ementa do
Recurso Especial julgado pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ -, a
seguir transcrita:
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“Processual Civil. Tributário. Execução Fiscal. Decadência e

Prescrição. Licença Prêmio. Ausência permitida para tratar de
interesse particular (APIP). Natureza Indenizatória. Contribuição
Previdenciária. Não-incidência. Honorários. Procuradores da CEF.
Sucumbência Recíproca. Súmula 7/STJ.

(...)
4 - Os honorários conferidos aos procuradores da CEF decorrentes

de verbas sucumbenciais não integram a base de cálculo da
contribuição previdenciária, porquanto não se constitui remuneração
paga pela empregadora. Os valores recebidos por esses profissionais
em decorrência da representação judicial da CEF são pagos pela
parte vencida, embora a Caixa detenha o poder de gerência e repasse
do montante da verba.”.

De acordo com a corrente doutrinária que defende a tese de que os
honorários não são parcelas remuneratórias, o recebimento dos
honorários de sucumbência não fere o princípio do subsídio em
parcela única. Apresentamos alterações no projeto que deixam claro
que o Estado complementará a parcela de honorários sucumbenciais
quando o seu valor mensal for inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Todavia, no mês em que o valor dos honorários superar essa quantia,
o Estado reterá o valor excedente no limite do que já foi pago aos
Procuradores, a título de complementação.

É importante também ressaltar que o dispositivo do projeto que
previa o depósito dos valores em conta bancária específica fere, no
nosso entendimento, o princípio da unidade de tesouraria. Com efeito,
a Lei Federal nº 4.320, de 17/3/64, estabelece normas gerais de
direito financeiro, sendo de observância compulsória pelos Estados
membros. O art. 56 da referida lei dispõe que “o recolhimento de todas
as receitas far-se-á em estrita observância ao princípio de unidade de
tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de caixas
especiais”. Verifica-se que a administração pública sujeita-se ao
princípio da unidade de tesouraria, sendo obrigada a centralizar todas
as suas receitas em um só caixa, o chamado “caixa único”. Conforme
nos ensinam J. Teixeira Machado Júnior e Heraldo da Costa Reis, na
sua obra “A Lei 4.320 Comentada”, a lei, ao estabelecer a unidade de
tesouraria, veda a utilização de caixa especial e também a vinculação
de receita a determinadas despesas. Por isso, no substitutivo que
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apresentamos na conclusão deste parecer não há a previsão de que o
valor retido será depositado em conta bancária específica destinada a
sua utilização para o pagamento de eventuais complementações
futuras.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.939/2008, na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre complementação de honorários para a carreira da

Advocacia Pública do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Procurador do Estado em efetivo exercício que fizer jus,

segundo critérios definidos pela Advocacia-Geral do Estado - AGE -,
ao recebimento de honorários advocatícios e de sucumbência
receberá complementação, nos termos desta lei, no mês em que a
parcela dos honorários rateados devida a cada Procurador do Estado
for inferior ao valor bruto de R$5.000,00 (cinco mil reais).

§ 1º - O valor da complementação a que ser refere o “caput”
corresponderá à diferença entre o valor bruto de R$5.000,00 (cinco mil
reais) e o da parcela devida a cada Procurador do Estado, resultante
do rateio mensal de honorários.

§ 2º - O valor referente à complementação não se incorpora à
remuneração para nenhum fim e não é considerado para o cálculo de
nenhuma outra vantagem.

§ 3º - Quando a parcela dos honorários rateados devida a cada
Procurador do Estado for superior ao valor bruto de R$5.000,00 (cinco
mil reais), o valor excedente, até o limite correspondente aos
pagamentos já recebidos a título de complementação, será retido pelo
Estado, nos termos do regulamento.

§ 4º - Observado o disposto no § 3º deste artigo, se o valor
excedente dos honorários não for suficiente para compensar, em
parcela única, os pagamentos já realizados a título de
complementação, a retenção será feita em parcelas sucessivas e
mensais, quantas se fizerem necessárias.

§ 5º - O Procurador do Estado que fizer jus ao recebimento de
honorários advocatícios e de sucumbência de forma proporcional terá
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direito à complementação de que trata este artigo, na mesma
proporção.

Art. 2º - A AGE encaminhará à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão - Seplag -, até o quinto dia útil de cada mês,
relatório contendo as seguintes informações:

I - o valor dos honorários advocatícios e de sucumbência
arrecadados pela AGE no mês anterior e o valor da parcela individual
decorrentes do rateio dos honorários;

II - o valor excedente das parcelas de honorários retido nos termos
do § 3º do art. 1º.

Art. 3º - Ficam extintas, no âmbito da AGE, vinte Funções
Gratificadas de Consultoria Jurídica - FCJ - criadas no art. 4º da Lei
Delegada nº 177, de 29 de janeiro de 2007.

Parágrafo único - As funções gratificadas extintas nos termos deste
artigo serão identificadas em decreto.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2009.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Delvito Alves.
PARECER PARA O 2º TURNO DA PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 8/2007
Comissão Especial

Relatório
Subscrita por um terço dos membros da Assembléia Legislativa e

tendo como primeiro signatário o Deputado Weliton Prado, a Proposta
de Emenda à Constituição nº 8/2007 acrescenta o § 3º ao art. 207 da
Constituição do Estado.

Aprovada em 1º turno na forma do Substitutivo nº 1, a matéria
retorna a esta Comissão Especial, para receber parecer para o 2º
turno, consoante o disposto no art. 111, I, “a”, combinado com o art.
189 do Regimento Interno.

A redação do vencido integra este parecer, conforme determina o §
1º do art. 189 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta de emenda à Constituição em análise, na forma

aprovada pelo Plenário no 1º turno acrescenta o inciso VIII e o § 3º ao
art. 207 da Constituição do Estado, com vistas a estabelecer o Plano
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Estadual de Cultura, de duração plurianual, de forma a viabilizar o
desenvolvimento das ações de que trata o referido artigo e de outras
consideradas relevantes pelo poder público para a garantia do
exercício dos direitos culturais pela população.

Ratificamos as razões que levaram esta Comissão a opinar pela
aprovação da matéria em 1º turno, por meio do Substitutivo nº 1,
aprovado pelo Plenário, salientando que o momento é amplamente
favorável à inserção da previsão de um plano estadual de cultura na
Constituição mineira. Estão em fase final de realização os seminários
estaduais para colher propostas para o aprimoramento das diretrizes
que orientarão a execução das políticas culturais do País, no âmbito
do Sistema Nacional de Cultura.

Minas Gerais realizou o seu seminário entre 26 e 28/6/2008, com a
participação de segmentos artísticos e culturais e de diversos setores
da sociedade. O resultado dessas contribuições e de outras
discussões ocorridas no Estado recentemente envolvendo o setor
cultural, como a Conferência Estadual de Cultura, poderão constituir o
arcabouço para a elaboração do Plano Estadual de Cultura, de forma
a harmonizá-lo com os novos princípios da política nacional de cultura,
que se pautam pela articulação entre os entes federados, bem como
entre entidades públicas e privadas, objetivando a promoção e a
difusão da cultura, com ampla participação da sociedade.

Nessa oportunidade, acreditamos ser conveniente acrescentar, para
apreciação do Plenário no 2º turno, proposta que vem corrigir situação
de flagrante injustiça e que, de forma indireta, inviabiliza muitas vezes
o exercício de direito de cidadania assegurado aos ocupantes de
cargos públicos que se afastam no período eleitoral. De acordo com o
parágrafo único do art. 115 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição mineira, o servidor ocupante de cargo de
provimento em comissão que retorna ao serviço público em período
inferior a 90 dias mantém o direito a adicionais por tempo de serviço
anteriormente concedidos. A exigüidade do prazo, no entanto, faz com
que os que se afastem para a disputa eleitoral não possam manter
esse direito. A emenda apresentada ao final desse parecer, que nos
foi sugerida pelo ilustre Deputado Djalma Diniz, vem, portanto, corrigir
essa situação. Modificamos, também, a cláusula de vigência para
corrigir erro material constante no texto aprovado em 1º turno, e para
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que o novo período previsto para o afastamento englobe o pleito de
2008.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de

Emenda à Constituição nº 8/2007 na forma do vencido no 1º turno
com as Emendas nºs 1 e 2, que apresentamos:

EMENDA Nº 1
Acrescente-se o art. 2º, passando-se o art. 2º da proposição original

a art. 3º:
Art. 2º – O parágrafo único do art. 115 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 115 – (...)
Parágrafo único – Fica mantido o direito aos adicionais por tempo de

serviço ao servidor que, na data de publicação desta emenda à
Constituição, seja detentor, exclusivamente, de cargo em comissão
declarado de livre nomeação e exoneração, quando provido em outro
cargo de mesma natureza, desde que o ato de nomeação ocorra até
trezentos e sessenta e cinco dias após a exoneração.”.

EMENDA Nº 2
Dê-se à cláusula de vigência a seguinte redação:
“Art. 3º – Essa proposta de emenda à Constituição entra em vigor na

data de sua publicação, retroagindo os efeitos do art. 2º a 1º de julho
de 2008.”

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Domingos Sávio, relator -

Gláucia Brandão.
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 8/2007

(Redação do Vencido)
Acrescenta dispositivos ao art. 207 da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º – O “caput” do art. 207 da Constituição do Estado fica

acrescido do seguinte inciso VIII, ficando acrescentado ao artigo o §
3º, que se segue:

“Art. 207 – (...)
VIII – formação de pessoal qualificado para a gestão da cultura em

suas múltiplas dimensões.
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(...)
§ 3º – A lei estabelecerá o Plano Estadual de Cultura, de duração

plurianual, com vistas ao desenvolvimento das ações de que trata os
incisos I a VIII deste artigo e de outras consideradas relevantes pelo
poder público para a garantia do exercício dos direitos culturais pela
população.”.

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

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR Nº 33/2007

Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização
Relatório

De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o Projeto de Lei
Complementar nº 33/2007 “acrescenta o inciso IV ao art. 5º da Lei
Complementar nº 90, de 12 de janeiro de 2006”.

Aprovado no 1º turno, na forma original, retorna agora o projeto a
esta Comissão para receber parecer no 2º turno, nos termos do art.
102, II, combinado com o art. 189 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em epígrafe pretende acrescentar inciso ao art. 5º da

Lei Complementar nº 90, de 2006, que dispõe sobre a Região
Metropolitana do Vale do Aço – RMVA –, visando incluir um
representante do Poder Legislativo estadual na composição do
Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano da RMVA.

Em Minas Gerais, o sistema de planejamento e gestão metropolitana
foi introduzido pela Emenda à Constituição nº 65, de 2004, que alterou
os arts. 42 a 50 da Carta mineira, os quais tratam da regionalização
do Estado – regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e
microrregiões.

Atualmente existem em Minas Gerais as Regiões Metropolitanas de
Belo Horizonte – RMBH – e do Vale do Aço – RMVA. A primeira,
instituída por meio da Lei Complementar Federal nº 14, de 1973,
abrange 34 Municípios, e seu Colar Metropolitano, mais 14
Municípios. A segunda, instituída pela Lei Complementar nº 51, de
1998, alterada pela Lei Complementar nº 90, de 2006, tem o núcleo
integrado por quatro Municípios e o Colar Metropolitano composto por
mais 22 Municípios.
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As Leis Complementares nºs 88, 89 e 90, de 2006, detalham os

órgãos de gestão e os instrumentos de planejamento das regiões
metropolitanas do Estado.

A primeira delas, a Lei Complementar nº 88, de 2006, que dispõe
sobre a instituição e a gestão de região metropolitana e sobre o Fundo
de Desenvolvimento Metropolitano, estabelece que cada região
metropolitana será gerida por uma Assembléia Metropolitana, um
Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano, uma
Agência de Desenvolvimento Metropolitano e pelas instituições
estaduais, municipais e intermunicipais vinculadas às funções públicas
de interesse comum da região metropolitana, no nível do
planejamento estratégico, operacional e de execução.

A segunda delas, a Lei Complementar nº 89, de 2006, que dispõe
sobre a Região Metropolitana de Belo Horizonte, prevê a participação,
no Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano, de cinco
representantes do Poder Executivo estadual, dois do Poder Legislativo
estadual, dois do Município de Belo Horizonte, um do Município de
Betim, um do Município de Contagem, três dos demais Municípios
integrantes da RMBH e dois da sociedade civil organizada.

Já a terceira delas, a Lei Complementar nº 90, de 2006, que dispõe
sobre a Região Metropolitana do Vale do Aço, reza que o Conselho
Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano da RMVA é formado
por quatro integrantes do Poder Executivo estadual, dois do Poder
Executivo do Município de Ipatinga, um do Poder Executivo dos
demais Municípios que compõem a RMVA e um da sociedade civil
organizada. Verifica-se que não há, nesse órgão colegiado,
representação dos parlamentares estaduais mineiros, conforme se
verifica no quadro a seguir, elaborado com base nas citadas Leis
Complementares nºs 89 e 90, de 2006:

* - O quadro acima mencionado foi publicado no “Diário do
Legislativo” de 18.12.2008.

Vê-se, portanto, que o projeto de lei complementar em análise
propõe exatamente que o Poder Legislativo estadual passe a ter
assento nessa instância de deliberação.

De fato, não se justifica a ausência de tal representação, a qual,
certamente, será de grande relevância para as discussões e tomadas
de decisão visando ao desenvolvimento do Estado de Minas Gerais.
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Desta forma, opinamos pela aprovação do projeto de lei

complementar em análise e apresentamos, ao final deste parecer, a
Emenda nº 1, para aprimoramento da proposição e visando garantir a
isonomia de atuação no Conselho entre os Municípios integrantes da
Região Metropolitana do Vale do Aço.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do

Projeto de Lei Complementar nº 33/2007 com a Emenda nº 1, a seguir
apresentada.

EMENDA Nº 1
Acrescente-se o seguinte art. 2º, renumerando-se o art. 2º como art.

3º:
“Art. 2º – O inciso II do art. 5º da Lei Complementar nº 90, de 12 de

janeiro de 2006, passa a vigorar com a seguinte redação:
‘Art. 5º – (...)
II – dois representantes do Poder Executivo de cada Município que

compõe a RMVA.’.”.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Weliton Prado, Presidente e relator - Ronaldo Magalhães - Wander

Borges - Ademir Lucas.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 37/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o Projeto de Lei nº 37/2007
institui a política estadual de juventude e dá outras providências.

Aprovado no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, retorna agora o
projeto a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2º turno, nos
termos do art. 189, combinado com o art. 102, XIV, do Regimento
Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A proposição sob comento institui a política estadual de juventude,
destinada aos jovens com idade entre 15 e 29 anos, estabelecendo,
entre outros objetivos gerais, o de consolidar ações em favor da
juventude atinentes aos aspectos humano, familiar, social,
educacional, econômico, cultural, desportivo e religioso. Registram-se
ainda como objetivos: articular os Poderes do Estado, organizações
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não governamentais e sociedade civil para a construção de políticas
públicas para a juventude; incentivar o diálogo e a convivência entre
as diversas representações jovens e entre estas e o governo; zelar
pela garantia dos direitos dos jovens, sem distinção de gênero, raça
ou etnia, no que concerne a educação, trabalho, renda, saúde,
agricultura familiar, meio ambiente, terra, ciência e tecnologia, cultura,
desporto e lazer.

A juventude, como foco específico da intervenção do Estado, vem
ganhando espaço na agenda pública nos últimos anos. Uma das
razões disso é a representatividade da população entre 15 e 29 anos
de idade nas populações brasileira e mineira. Ressalte-se que é nessa
faixa etária que se encontra a parte da população atingida pelos
piores índices de desemprego, de evasão escolar, de mortes violentas
e de envolvimento com drogas e com a criminalidade. Isso tem
motivado a implementação de diversas políticas públicas, entre elas a
Política Nacional de Juventude, lançada em 2005 em nível federal, e a
inclusão da área de resultados Protagonismo Juvenil no Plano Mineiro
de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, em nível estadual.

Em âmbito federal, a Secretaria Nacional da Juventude, que integra
a estrutura da Secretaria-Geral da Presidência da República, é
responsável por iniciativas do governo voltadas para a população
jovem, levando em conta as características e as especificidades desse
grupo. O Conselho Nacional da Juventude tem como finalidade
formular e propor diretrizes da ação governamental voltada para a
promoção de políticas públicas para a juventude e fomentar estudos e
pesquisas sobre a realidade socioeconômica juvenil.

Em âmbito estadual, foi instituída, pela Lei Delegada nº 121, de
2007, a Secretaria de Esportes e da Juventude, mantendo-se no
âmbito da Secretaria de Desenvolvimento Social as políticas de
proteção social básica destinadas aos jovens.

Ratificamos a opinião exarada por esta Comissão no 1º turno. No
entanto, julgamos oportuno apresentar, ainda, emendas ao vencido,
com o objetivo de aprimorar o projeto, seja enriquecendo-o em
aspectos pontuais dos diversos escopos temáticos, seja ampliando as
diretrizes da política estadual de juventude e as diversas
competências do Estado na formulação dessa política para os
próximos anos. O conteúdo propositivo das emendas apresentadas ao
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final deste parecer não altera substancialmente o vencido. Em um
contexto geral, elas buscam ampliar as diretrizes da política pública
para a juventude com uma maior preocupação com os programas de
proteção a jovens ameaçados e ampliação das ações propositivas na
esfera dos direitos humanos e garantia de segurança, bem como de
permanência no mercado de trabalho.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de

Lei nº 37/2007 na forma do vencido no 1º turno, com as Emendas nºs
1 a 9, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1
Acrescente-se o seguinte inciso XIV ao art. 4º do vencido, dando-se

ao inciso XII do mesmo artigo a seguinte redação:
“Art. 4º - (...)
XII - criar Centros Regionais de Referência da Juventude como

locais de difusão de políticas públicas;
(...)
XIV - incentivar os Municípios a implementarem a política estadual

de juventude, por meio da implantação de conselhos, secretarias e
coordenadorias de juventude.”.

EMENDA Nº 2
Acrescentem-se os seguintes incisos VII e VIII ao art. 5º do vencido,

dando-se ao inciso II do mesmo artigo a seguinte redação:
“Art. 5º - (...)
II - capacitar professores e profissionais de saúde para identificar a

ingestão abusiva e a dependência de drogas lícitas e ilícitas,
encaminhando o usuário para tratamento especializado;

(...)
VII - atender e amparar jovens soropositivos e dependentes

químicos e seus familiares;
VIII - construir uma metodologia de atendimento e inclusão do jovem

no Programa Saúde da Família.”.
EMENDA Nº 3

Acrescente-se o seguinte inciso XXV ao art. 6º do vencido, dando-se
aos incisos VII, VIII, X, XIV e XVII do mesmo artigo a seguinte
redação:

“Art. 6º - (...)
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VII - disseminar, incentivar e apoiar as experiências de pedagogia da

alternância, como as Escolas Família Agrícola, as Casas Familiares
Rurais e programas similares;

VIII - garantir o transporte público para alunos dos níveis
fundamental, médio, pós-médio e superior residentes na área rural;

(...)
X - ampliar as oportunidades de formação profissional de nível

técnico para alunos do ensino médio e pós-médio;
(...)
XIV - interiorizar a universidade pública e os cursos técnicos, com

cursos e metodologias voltadas para as diversas realidades, tanto do
agronegócio como da agricultura familiar;

(...)
XVII - implementar reforma curricular incorporando temas referentes

a direitos civis, políticos e sociais, saúde, trabalho, gênero, raça,
diversidade sexual e cultural, participação e organização política do
Estado, arte, cultura, meio ambiente, história afro-brasileira e indígena
e o Estatuto da Criança e do Adolescente;

(...)
XXV - criar e implementar ações afirmativas de valorização e

divulgação das culturas regionais e de periferia.”.
EMENDA Nº 4

Acrescente-se o seguinte inciso XI ao art. 7º do vencido, dando-se
aos incisos I, II e IX do mesmo artigo a seguinte redação:

“Art. 7º - (...)
I - criar e melhorar a infra-estrutura esportiva das escolas, investir na

qualificação dos professores de educação física e disponibilizar
acompanhamentos médico, nutricional, psicológico e social;

II - criar a Bolsa-Atleta, para o atleta não profissional em formação,
com mais de 14 e menos de 29 anos, com controle da frequência dos
estudantes, que não poderá ser inferior a 75% (setenta e cinco por
cento) do total de horas letivas;

(...)
IX - assegurar recursos próprios como contrapartida em convênios

com o governo federal, com vistas a ampliar o número de escolas
estaduais atendidas pelo Programa Segundo Tempo, destinado a
garantia de acesso ao esporte educacional de qualidade a jovens em
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situação de risco social;

(...)
XI - assegurar atividade esportiva regular para os alunos do ensino

médio.”.
EMENDA Nº 5

Acrescente-se os seguintes incisos XIV e XV ao art. 8º do vencido,
dando-se aos incisos I, III, IV a seguinte redação:

“Art. 8º - (...)
I - desburocratizar o acesso ao microcrédito para os jovens e

estimulá-los à realização de empreendimentos que não comprometam
sua permanência na escola e estimulem sua fixação no seu local de
origem, estimulando a criação de cooperativas de crédito juvenis;

(...)
III - organizar o sistema estadual de estágios, ampliando o número

de vagas, garantindo a qualificação do estagiário em sua área de
formação, e estabelecendo critérios impessoais de seleção;

IV - incentivar a formação de cooperativas de jovens, associações
de trabalho e centros de referência em economia solidária para a
juventude;

(...)
XIV - criar e ampliar escolas técnicas profissionalizantes gratuitas de

ensino médio, com atendimento prioritário para jovens provenientes
de escola pública;

XV - implantar programas de capacitação, qualificação, geração de
renda e primeiro emprego, garantindo o acesso especialmente aos
jovens do campo, dos pequenos Municípios e das periferias das
cidades e aos jovens em condição de vulnerabilidade.”.

EMENDA Nº 6
Dê-se ao inciso VIII do art. 9º do vencido a seguinte redação:
“Art. 9º - (...)
VIII - implementar programas que beneficiem os jovens em conflito

com a lei, ameaçados de morte e egressos das instituições de
abrigamento que se encontrem desprovidos de vínculo familiar ou
comunitário, promovendo sua reintegração à comunidade;”.

EMENDA Nº 7
Dê-se aos incisos I, III, VI, VIII e IX do art. 10 do vencido a seguinte

redação:
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“Art. 10 - (...)
I - instituir os Centros Regionais de Referência da Juventude,

destinados à difusão das políticas públicas de juventude, com espaço
para a expressão da diversidade e o atendimento às demandas pela
diminuição das desigualdades entre os jovens;

(...)
III - combater a discriminação étnica, religiosa, de orientação sexual

e de gênero;
(...)
VI - assegurar aos jovens índios e quilombolas efetivo acesso aos

serviços de saúde, educação e assistência social e às oportunidades
de trabalho, respeitando seus valores culturais;

(...)
VIII - acelerar os processos de identificação e reconhecimento das

comunidades quilombolas, garantindo a implantação de políticas
públicas para essas comunidades;

IX - garantir programas de assistência à saúde dos jovens afro-
brasileiros, capacitando os agentes públicos para o atendimento das
doenças prevalentes nesse grupo social e incluindo os quesitos raça e
etnia nos formulários de atendimento do Sistema Único de Saúde -
SUS -;”.

EMENDA Nº 8
Dê-se ao inciso I do art. 11 do vencido a seguinte redação:
“Art. 11 - (...)
I - garantir e apoiar a participação juvenil efetiva na elaboração das

políticas públicas, por meio de conselhos, conferências, seminários,
fóruns e debates;”.

EMENDA Nº 9
Dê-se ao art. 12 do vencido a seguinte redação:
“Art. 12 - O Estado, em conjunto com as organizações juvenis,

procederá, de dois em dois anos, a avaliações periódicas da
implementação da política estadual de juventude.

§ 1º - A primeira avaliação realizar-se-á no segundo ano de vigência
desta lei, cabendo às organizações juvenis, reunidas em Conferência
Estadual, sugerir medidas que aprimorem as diretrizes e metas da
política estadual da juventude.

§ 2º - O monitoramento e a avaliação da política estadual de
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juventude caberão ao Conselho Estadual da Juventude, no período
entre as conferências.

§ 3º - O Mapa da Juventude do Estado de Minas Gerais deverá ser
elaborado e atualizado a partir das avaliações periódicas.”.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Rosângela Reis, Presidente e relatora - Walter Tosta, relator - André

Quintão.
PROJETO DE LEI Nº 37/2007

(Redação do Vencido)
Institui a política estadual de juventude e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituída a política estadual de juventude, destinada

aos jovens com idade entre quinze e vinte e nove anos, nos termos do
disposto nesta lei.

Art. 2º – A política estadual de juventude tem os seguintes objetivos
gerais:

I – promover o desenvolvimento integral dos jovens nos aspectos
humano, familiar, social, educacional, econômico, cultural, desportivo
e religioso;

II – articular os Poderes do Estado, organizações não
governamentais e a sociedade civil para a construção de políticas
públicas de juventude;

III – fomentar a construção do diálogo e da convivência plural entre
as diversas representações juvenis e entre estas e o governo;

IV – zelar pela garantia dos direitos dos jovens, sem distinção de
gênero, orientação sexual, raça e etnia, no que tenha a ver com
educação, trabalho, renda, saúde, agricultura familiar, meio ambiente,
terra, ciência e tecnologia, cultura, desporto, lazer, participação
política, entre outros aspectos.

Art. 3º – São diretrizes da política estadual de juventude:
I – a singularidade da juventude;
II – a concepção dos jovens como sujeitos de direitos;
III – a valorização da diversidade juvenil;
IV – o fortalecimento dos segmentos juvenis vulneráveis;
V – a transversalidade das políticas e a necessária ação intersetorial

para a promoção integral dos direitos de juventude;
VI – a participação juvenil.
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Art. 4º – São prioridades da política estadual de juventude para os

próximos dez anos:
I – erradicar o analfabetismo da população juvenil;
II – garantir a universalização do ensino público e gratuito, com

garantia de acesso e de permanência na escola;
III – garantir a crescente oferta de vagas e de oportunidades de

educação profissional complementar à educação básica;
IV – elevar significativamente o número de jovens nas universidades

estaduais, assegurando o acesso, a permanência e a conclusão, por
meio de políticas de bolsas de estudo, de bolsas-permanência e de
reserva de vagas;

V – incentivar o empreendedorismo juvenil;
VI – incentivar a participação política dos jovens;
VII – promover a participação juvenil no mercado de trabalho;
VIII – promover atividades preventivas na área da saúde;
IX – criar áreas de lazer e ampliar a prática desportiva;
X – incentivar projetos culturais produzidos por jovens;
XI – promover a inclusão digital de forma universalizada;
XII – criar Centros de Referência de Juventude como locais de

difusão de políticas públicas;
XIII – garantir programa de transferência de renda destinado a

jovens em situação de vulnerabilidade social.
Art. 5º – No campo da saúde, caberá ao Estado:
I – adaptar os serviços de saúde para o atendimento de jovens, com

a capacitação de equipes de atendimento e a implantação de horários
compatíveis com o trabalho e a escola;

II – capacitar professores e profissionais de saúde para identificar a
ingestão abusiva e a dependência do álcool e de substâncias
entorpecentes;

III – adotar no ambiente escolar medidas efetivas contra o comércio
de drogas lícitas e ilícitas;

IV – desenvolver programas de saúde sexual e reprodutiva,
abordando a prevenção da gravidez precoce e da gravidez
indesejada, o aborto, o planejamento familiar e as doenças
sexualmente transmissíveis;

V – implementar programas destinados à prevenção e ao tratamento
de transtornos alimentares;
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VI – implantar serviço público gratuito de informação por telefone e

pela internet para informar aos jovens os aspectos de atendimento
referidos neste artigo, em especial os exames e os serviços oferecidos
pelo Sistema Único de Saúde.

Art. 6º – No campo da educação e da cultura, caberá ao Estado:
I – capacitar os agentes educacionais para se ajustarem às medidas

definidas neste artigo;
II – assegurar o caráter público e gratuito da educação;
III – desenvolver programas de erradicação do analfabetismo juvenil,

inclusive entre os jovens rurais;
IV – assegurar recursos próprios como contrapartida em convênio

com o governo federal, com vistas a ampliar o número de Municípios
mineiros atualmente atendidos pelo Programa Nacional de Inclusão de
Jovens – ProJovem –, destinado a executar ações integradas que
estimulem a conclusão do ensino fundamental e médio e a
qualificação profissional;

V – ampliar a oferta de vagas nos cursos noturnos das instituições
de ensino estaduais;

VI – garantir escolas rurais de ensino fundamental e médio, com
infra-estrutura adequada e inclusão digital;

VII – disseminar, incentivar e apoiar as experiências de metodologia
da alternância, como as Escolas Família Agrícola, as Casas
Familiares Rurais e programas similares;

VIII – garantir o transporte público para alunos residentes na área
rural dos níveis fundamental e médio;

IX – criar escolas de ensino médio nas cidades com população
acima de oito mil habitantes;

X – ampliar as oportunidades de formação profissional de nível
técnico para os alunos do ensino médio;

XI – disponibilizar a orientação vocacional e informações sobre as
profissões para os jovens do ensino médio;

XII – implantar a alimentação escolar nas escolas estaduais de
ensino médio;

XIII – garantir o acesso e a permanência no ensino médio e superior,
por meio de uma política de assistência estudantil;

XIV – interiorizar a universidade pública, com cursos e metodologias
voltadas para as diversas realidades, tanto do agronegócio como da
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agricultura familiar;

XV – criar, ampliar e fiscalizar mecanismos de financiamento de
bolsas de iniciação científica, pesquisa e extensão para jovens;

XVI – garantir a participação dos jovens no processo de eleição para
Diretor e Reitor nas escolas e universidades públicas estaduais;

XVII – implementar reforma curricular incorporando temas referentes
a direitos civis, políticos e sociais, saúde, trabalho, gênero, raça,
diversidade sexual e cultural, participação e organização política do
Estado, arte e cultura;

XVIII – implantar núcleos de educação nas comunidades quilombola,
cabocla, ribeirinha, afro-brasileira, mestiça e indígena, preservando e
valorizando sua cultura e seu idioma;

XIX – implementar programa de elevação da escolaridade, de
profissionalização e de inclusão cultural de jovens rurais, camponeses
e ribeirinhos;

XX – criar bibliotecas comunitárias nas escolas estaduais;
XXI – estabelecer política de incentivo, com vistas a garantir a meia

passagem intermunicipal para o estudante nos meios de transporte
rodoviário, fluvial e ferroviário;

XXII – implantar política de inclusão digital juvenil;
XXIII – estimular a realização e a divulgação de projetos culturais

por jovens;
XXIV – estimular a criação e a democratização do acesso a

equipamentos culturais em todas as regiões do Estado.
Art. 7º – No campo do desporto educacional, de participação e lazer

e de rendimento, caberá ao Estado:
I – criar e melhorar a infra-estrutura esportiva das escolas, investir

na qualificação dos professores de educação física e disponibilizar
acompanhamento médico;

II – criar a Bolsa-Atleta, para o atleta não profissional em formação,
com mais de 14 e menos de 20 anos, com controle de freqüência dos
estudantes, que não poderá ser inferior a 75% (setenta e cinco por
cento) do total de horas letivas;

III – destinar ao esporte percentual da arrecadação bruta da Loteria
do Estado de Minas Gerais, conforme definido em lei;

IV – garantir a participação do Conselho Estadual da Juventude no
planejamento e no monitoramento das ações desportivas custeadas
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com recursos gerados pelas leis de incentivo ao esporte;

V – criar infra-estrutura esportiva para os jovens das comunidades
indígena, quilombola, cabocla, ribeirinha, afro-brasileira e mestiça,
respeitando sua cultura;

VI – viabilizar a realização dos jogos indígenas;
VII – formar jovens como monitores de esporte e lazer;
VIII – estimular a realização de competições estaduais;
IX – assegurar recursos próprios como contrapartida em convênio

com o governo federal, com vistas a ampliar o número escolas
estaduais atualmente atendidas pelo Programa Segundo Tempo,
destinado a garantia de acesso ao esporte educacional de qualidade a
crianças e adolescentes em situação de risco social;

X – criar mecanismos que visem a estimular a prática do esporte
feminino e por jovens com deficiência.

Art. 8º – No campo da inserção e da permanência do jovem no
mercado de trabalho, compete ao Estado:

I – desburocratizar o acesso ao microcrédito para os jovens e
estimulá-los à realização de empreendimentos que não comprometam
sua permanência na escola e estimulem sua fixação no seu local de
origem;

II – assegurar recursos próprios como contrapartida em convênio
com o governo federal, com vistas a ampliar o número de jovens
beneficiários do Programa de Geração de Emprego e Renda – Proger
–, de gestão do governo federal, destinado a financiar aqueles que
quiserem iniciar ou investir no seu próprio negócio, na área urbana ou
na rural;

III – ampliar o número de vagas para estágio na administração
pública estadual e estabelecer critérios impessoais de seleção;

IV – incentivar a formação de cooperativas de jovens, associações
de trabalho e redes de economia solidária;

V – promover o intercâmbio entre países, com prioridade para
aqueles inseridos no Mercosul, com vistas a melhorar a formação
profissional e a ampliar as possibilidades de emprego e estágio;

VI – fomentar a formação e a consolidação de pólos de incubadoras
de empresas de base tecnológica e de empresas juniores nas
instituições de ensino superior e de educação profissional;

VII – viabilizar convênio com instituições de ensino
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profissionalizante, inclusive aquelas vinculadas aos serviços nacionais
de aprendizagem, com vistas à concessão de bolsas de estudo e de
bolsas-permanência para alunos carentes, com vistas à formação
profissional;

VIII – implantar o Projeto Escola de Fábrica estadual, com vistas à
formação profissional de jovens de baixa renda, mediante cursos
ministrados em espaços educativos instalados no âmbito de
estabelecimentos produtivos urbanos ou rurais;

IX – criar o selo Amigo Jovem para as empresas que tenham em
seus quadros percentual significativo de jovens no primeiro emprego,
estagiários e aprendizes;

X – promover a educação no campo, com a capacitação para a
gestão e o planejamento da propriedade e a intervenção em toda a
cadeia produtiva, desde a produção até a comercialização;

XI – instituir o Programa Primeiro Emprego, no âmbito rural, com
ênfase no artesanato, no ecoturismo e no turismo rural sustentável, e
viabilizar a criação das pequenas agroindústrias e a certificação da
produção da agricultura familiar;

XII – garantir a permanência do jovem no campo, em especial
estimular a sucessão hereditária da agricultura familiar, com mais
investimento financeiro e a construção de um modelo
desenvolvimentista sustentável do ponto de vista ambiental, social,
econômico e cultural;

XIII – intensificar o processo de reforma agrária e de regularização
fundiária e de incentivo às pesquisas e ao auxílio técnico para o meio
rural.

Art. 9º – No campo dos direitos humanos e da garantia de
segurança, caberá ao Estado;

I – instituir mecanismos de prevenção e de enfrentamento à
violência juvenil, sob a ótica da garantia de direitos;

II – criar e manter programa específico de prevenção e controle da
mortalidade por causa externa entre jovens – homicídios, suicídios e
acidentes de trânsito;

III – criar e manter programa de proteção a jovens ameaçados de
morte, em razão de ser vítima ou testemunha de ato criminoso;

IV – promover a formação em direitos humanos dos quadros da
Polícia Militar e da Polícia Civil, com foco na violência institucional;
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V – criar mecanismos de proteção aos direitos humanos,

capacitando os profissionais do Poder Judiciário que lidam com
crianças e jovens, bem como os dos Conselhos Tutelares, para
contornar conflitos entre pais e filhos, relativos, sobretudo, à
orientação sexual;

VI – implantar programas que amparem os jovens vítimas de abuso
e exploração sexual e de violência doméstica e em situação de risco;

VII – criar mecanismos eficazes de repressão da prática do turismo
sexual e do trabalho escravo;

VIII – implementar programas que beneficiem os jovens em conflito
com a lei e promovam sua reintegração na comunidade;

IX – incluir e ampliar a participação, nos programas públicos de
formação profissional, de jovens que cumpram ou tenham cumprido
medidas socioeducativas ou que tenham sido apenados;

X – promover ações para a obtenção de documentação básica por
parte dos jovens, inclusive os de áreas rurais e de comunidades
tradicionais;

XI – implantar o serviço Disque Direitos Humanos e garantir a
assistência jurídica gratuita.

Art. 10 – Com relação à valorização da diversidade e à promoção da
igualdade, caberá ao Estado:

I – instituir os Centros de Referência da Juventude, destinados à
difusão das políticas públicas de juventude, com espaço para a
expressão da diversidade e o atendimento às demandas pela
diminuição das desigualdades entre os jovens;

II – criar mecanismos que assegurem a educação inclusiva e a
acessibilidade arquitetônica, social e comunicacional para os jovens
com deficiência;

III – combater a discriminação de orientação sexual, racial e de
gênero;

IV – capacitar os profissionais das áreas de saúde e segurança
pública e os demais servidores públicos para lidar com jovens de
diversas orientações sexuais e para oferecer-lhes apoio psicológico,
médico e social, visando a reconhecer a liberdade de orientação a
fortalecer sua expressão sexual;

V – criar departamentos especializados nas delegacias contra
práticas homofóbicas;
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VI – assegurar aos jovens índios efetivo acesso aos serviços de

saúde, educação e assistência social e às oportunidades de trabalho,
respeitando seus valores culturais;

VII – implantar diretrizes curriculares de educação escolar indígena
que garantam o sistema bilíngüe – língua de origem e português –,
materiais didáticos específicos e professores do próprio meio, com
conhecimento histórico, cultural e lingüístico;

VIII – acelerar os processos de identificação e reconhecimento das
comunidades quilombolas;

IX – garantir os programas de assistência à saúde dos jovens afro-
brasileiros, capacitando os agentes públicos para o atendimento das
doenças prevalentes na população afro-brasileira e incluindo os
quesitos cor e etnia nos formulários de atendimento do Sistema Único
de Saúde – SUS;

X – criar mecanismos para acesso e permanência dos jovens afro-
brasileiros na escola e na universidade;

XI – promover ações destinadas a aumentar a proporção de
mulheres nas funções e nos cargos da administração pública
estadual;

XII – incluir, nas escolas públicas, atividade curricular objetivando a
discussão e a conscientização sobre a questão do gênero, da
violência contra a mulher e dos direitos sexuais e reprodutivos;

XIII – garantir atendimento integral, humanizado e de qualidade à
saúde das mulheres jovens em situação de violência e das que vivem
na rua;

XIV – implementar, nas Delegacias da Mulher, um departamento
com a finalidade de intermediar a relação entre os casais;

XV – promover anualmente cursos de capacitação e de reciclagem
para os profissionais da saúde, educação, segurança pública e
assistência psicossocial;

XVI – promover ações e campanhas de conscientização contra a
violência, o turismo sexual, o tráfico e a exploração de mulheres.

Art. 11 – No campo da participação política, caberá ao Estado:
I – garantir e apoiar a participação juvenil efetiva na elaboração das

políticas públicas, por meio de conferências, seminários, fóruns e
debates;

II – promover a formação continuada dos membros que atuam no
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Conselho Estadual da Juventude;

III – estimular a participação dos estudantes no processo de gestão
educacional;

IV – orientar a direção das escolas públicas estaduais para que
facilite a criação de entidades de representação estudantil, bem como
disponibilize espaço para sua sede.

Art. 12 – O Estado, em conjunto com as organizações juvenis,
procederá, de três em três anos, a avaliações periódicas da
implementação da política estadual de juventude.

Parágrafo único – A primeira avaliação realizar-se-á no segundo ano
de vigência desta lei, cabendo às organizações juvenis, reunidas em
Conferência Estadual, sugerir medidas que aprimorem as diretrizes e
metas da política estadual de juventude.

Art. 13 – As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão
custeadas com recursos provenientes da Lei Orçamentária.

Art. 14 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 46/2008
(Nova Redação, nos Termos do § 1º do Art. 138 do Regimento

Interno)
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.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 1º/5/2008, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Administração
Pública.

O projeto foi aprovado no 1º turno com a Emenda nº 1.
Retorna, agora, a matéria a esta Comissão, para receber parecer no

2º turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno.
No decorrer da discussão, foi aprovada proposta de emenda

apresentada pelo Deputado Ademir Lucas, que passa a integrar este
parecer na forma da Emenda nº 2.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação
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A proposição em epígrafe altera 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 de Contas.

De acordo com o citado dispositivo o Procurador-Geral do Ministério
Público junto ao Tribunal de Contas será escolhido pelo Governador
do Estado entre aqueles indicados em lista tríplice elaborada e
composta pelos integrantes da carreira e será nomeado para mandato
de dois anos, vedada a recondução. No entanto, a Constituição
Estadual admite a recondução ao cargo de Procurador-Geral por mais
dois anos, razão pela qual se faz necessário alterar a Lei
Complementar nº 102, de 2008, conforme objetiva a proposição em
estudo.

A matéria foi amplamente discutida no 1º turno, ocasião em que foi
ressaltada a necessidade e a oportunidade da medida, destacando-se
as modificações que aprimoraram a proposição, notadamente quanto
ao comando que impõe a observância do mesmo procedimento
adotado para a escolha do candidato ao cargo de Procurador-Geral do
Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, na hipótese de
recondução.

Visando ao aprimoramento da estrutura da egrégia Corte de Contas,
apresentamos a Emenda nº 1 ao vencido, para aumentar o número de
Procuradores do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Assim
sendo, certamente a medida conferirá maior agilidade aos trabalhos
desenvolvidos por aquele órgão, já que recente lei orgânica aprovada
nesta Casa introduziu nova sistemática de tramitação de processos,
atribuindo maiores competências ao órgão ministerial.

Apresentada a proposta de emenda do Deputado Ademir Lucas
concedendo aos Auditores do Tribunal de Contas o direito de gozo de
férias regulamentares equivalentes às do Conselheiro, entendeu a
Comissão pela sua aprovação, motivo pela qual a emenda passa a
integrar este parecer na forma da Emenda nº 2.

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

Complementar nº 46/2008 na forma do vencido no 1º turno com as
Emendas nºs 1 e 2, redigidas a seguir.
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EMENDA Nº 1

Acrescente-se ao vencido o seguinte art. 2º, renumerando-se o art.
2º como art. 3º:

“Art. 2º - O “caput” do art. 28 da Lei Complementar nº 102, de 17 de
janeiro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 28 - O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas compõe-
se de sete Procuradores nomeados pelo Governador do Estado, cujo
provimento observará as regras previstas na Constituição da
República e na Constituição do Estado.”.”.

EMENDA Nº 2
Acrescente-se ao vencido o seguinte art. 3º, renumerando-se os

demais:
“Art. 3º - O parágrafo único do art. 17 da Lei Complementar nº 102,

de 17 de janeiro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 17 - (...)
Parágrafo único - As férias do Conselheiro e do Auditor

corresponderão, quanto à duração, às que a Lei Orgânica da
Magistratura Nacional assegura aos membros do Poder Judiciário, na
forma que dispuser o Regimento Interno do Tribunal de Contas.”.”.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Inácio Franco, relator - Domingos

Sávio - Ademir Lucas - André Quintão.
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 46/2008

(Redação do Vencido)
Altera a redação do “caput” do art. 31 da Lei Complementar nº 102,

de 17 de janeiro de 2008.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O “caput” do art. 31 da Lei Complementar nº 102, de 17 de

janeiro de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 31 - O Governador do Estado escolherá o Procurador-Geral do

Ministério Público junto ao Tribunal entre aqueles indicados em lista
tríplice elaborada e composta pelos integrantes da carreira, e o
nomeará para mandato de dois anos, permitida uma recondução,
observado o mesmo procedimento.”.

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

PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 356/20 07
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Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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

tem por objetivo alterar a Lei nº 14.609, de 23/1/2003, que concede
pensão especial a Ilka do Nascimento Ribeiro e dá outras
providências.

A proposição foi aprovada no 1° turno, na forma do Substitutivo n° 1,
e agora retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer de 2º
turno, nos termos do art. 189, § 1°, do Regimento I nterno.

Em obediência ao disposto no § 1º do art. 189 do mesmo Diploma,
consta deste parecer a redação do vencido.

Fundamentação
A proposição sob comento tem por escopo modificar o art. 1º da Lei

nº 14.609, de 2003, a fim de conceder à Sra. Ilka do Nascimento
Ribeiro, viúva do ex-Deputado Wilson Modesto, a indenização de que
trata o art. 2º da Lei nº 13.736, de 9/11/2000.

Cabe esclarecer que a Lei nº 14.609, de 2003, concedeu à referida
viúva pensão especial a ser paga pela Assembléia Legislativa, em
virtude de ter sido cassado o mandato de deputado do seu marido
pelo movimento de 1964. Já a Lei nº 13.736, de 2000, alterou a
equivalência da pensão especial tratada na Lei nº 11.732, de 1994,
que beneficiou os ex-Deputados Clodesmidt Riani, José Gomes
Pimenta e Sinval de Oliveira Bambirra, também cassados em 1964,
passando a pensão a corresponder ao subsídio mensal dos
deputados estaduais. Além disso, determinou que a Assembléia
Legislativa concedesse aos citados ex-parlamentares indenização
equivalente ao subsídio atual dos deputados estaduais multiplicado
pelo número de meses compreendidos entre a data da cassação dos
respectivos mandatos e o término da legislatura para a qual foram
eleitos. É especificamente essa indenização que a proposição
pretende garantir à viúva do ex-Deputado Wilson Modesto, porquanto
não restou incluída na Lei nº 14.609, de 2003.

Conforme ressaltou a Comissão de Constituição e Justiça, o fato de
recentemente ter ocorrido o falecimento da Sra. Ilka não impede que o
Estado repare a lesão moral e financeira provocada ao Deputado
Wilson Modesto, concedendo a indenização a seus herdeiros. Eis a
razão pela qual o substitutivo apresentado concede o benefício ao
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espólio dela.

No que concerne ao exame do impacto financeiro-orçamentário
decorrente da proposição, devemos esclarecer que o substitutivo
pertinentemente determina que os recursos necessários à concessão
da indenização, há muito legitimada, serão oriundos de dotação
orçamentária própria, referente ao exercício financeiro subseqüente
ao da publicação da futura lei.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2° tur no, do Projeto

de Lei n° 356/2007, na forma do vencido no 1° turno .
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Juarez Távora, relator - Gilberto Abramo -

Lafayette de Andrada.
PROJETO DE LEI N° 356/2007

(Redação do Vencido)
Concede indenização ao espólio de Ilka do Nascimento Ribeiro e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica concedida ao espólio de Ilka do Nascimento Ribeiro a

indenização de que trata o art. 2º da Lei nº 13.736, de 9 de novembro
de 2000.

Art. 2º – Os recursos necessários à execução do disposto nesta lei
serão provenientes de dotação orçamentária própria.

Art. 3º – Fica revogada a Lei nº 14.609, de 23 de janeiro de 2003.
Art. 4º – Esta lei entra em vigor no exercício financeiro subseqüente

ao da sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 637/2007

(Nova redação nos termos do art. 138 do Regimento Interno)
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.

O projeto foi aprovado em 1º turno, na forma do Substitutivo nº 5, e
retorna a esta Comissão para receber parecer em 2º turno, nos termos
do art. 189 do Regimento Interno.
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Em anexo, segue a redação do vencido, que é parte deste parecer.

Fundamentação
A proposição em tela trata da distribuição do ICMS aos Municípios,

conforme determinam os arts. 158 e 159, § 3°, da Co nstituição da
República, e a Lei Complementar Federal n° 63, de 1 990, naquilo que
compete ao Estado membro legislar, que é a forma de repartição de
1/4 (25%) do ICMS e do IPI, este sobre produtos industrializados
exportados.

Em síntese, o projeto propõe a redistribuição do percentual de
4,68% dessa parcela, que são distribuídos com base no VAF do
Município, destinando esse percentual a outros critérios, de forma a
reduzir as desigualdades existentes entre as receitas dos Municípios.

A matéria foi amplamente debatida no 1º turno, por meio da
realização de audiências públicas, do fórum técnico “ICMS Solidário”,
além da discussão na Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização, nesta Comissão e também pelo grupo parlamentar
designado pela Mesa da Assembléia para examinar questões
referentes à proposição em apreço, considerando-se sua
complexidade e o grande volume de propostas existentes, oriundas
dos diversos foros de discussão que teve.

Assim, após a posição de consenso apresentada pelo grupo
parlamentar e referendada por essa Comissão no 1º turno,
enriquecida posteriormente pelas emendas apresentadas em Plenário,
foi apresentado por esta Comissão o Substitutivo nº 5, que, aprovado
no 1º turno, é agora objeto de apreciação desta Comissão no 2º turno.

O relator ratifica a posição adotada anteriormente por esta
Comissão, promovendo pequenos ajustes de redação no texto do
vencido no 1º turno, os quais não causam repercussão financeira.
Estamos propondo a mudança de prazos para alguns órgãos e
Secretarias de Estado publicarem os índices e os respectivos dados
constitutivos de alguns critérios, razão pela qual apresentamos as
Emendas nºs 1 a 3 no final deste parecer.

Apresentamos a Emenda nº 4 com o intuito de destinar o percentual
previsto para o critério “Mínimo “per capita”” ao critério “ICMS
Solidário”, na hipótese de nenhum Município ter receita de ICMS “per
capita” inferior a 1/3 da média. Fazemos essa previsão, pois Minas
tem trabalhado constantemente no combate às desigualdades
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regionais, e há dois anos tínhamos 39 Municípios com receita de
ICMS “per capita” inferior a um terço da média do Estado, e
atualmente são apenas 19 Municípios nessa condição.

A fim de proceder pequenos ajustes nos percentuais dos subcritérios
do critério “Produção de Alimentos”, apresentamos a Emenda nº 5 no
final deste parecer.

Por sugestão dos Deputados Luiz Humberto Carneiro e Ronaldo
Magalhães, acatada parcialmente pelo relator, apresentamos a
Emenda nº 6, que amplia o prazo para o início da produção dos
efeitos financeiros do projeto para 2011, de forma a conceder um
prazo maior para a adaptação dos orçamentos e fluxos de caixa dos
Municípios.

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

637/2007, no 2° turno, na forma do vencido no 1º tu rno, com as
Emendas nºs 1 a 6, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 7º a seguinte redação:
“Art. 7° – Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais

relativos ao Municípios-sede de estabelecimentos penitenciários de
que trata o inciso XIV do art. 1° serão destinados aos Municípios com
base na relação percentual entre a média da população carcerária de
cada Município onde existem estabelecimentos penitenciários, a que
se refere o art. 71 da Lei n° 11.404, de 25 de jane iro de 1994, e a
média da população carcerária total desses Municípios no Estado
apurada em cada exercício, fornecida pela Secretaria de Estado de
Defesa Social.

Parágrafo único – A relação de Municípios habilitados segundo os
critérios previstos neste artigo e os respectivos índices de
participação, com base nos dados apurados relativos ao exercício
imediatamente anterior, para fins de distribuição dos recursos no
exercício subseqüente, será publicada pela Secretaria de Estado de
Defesa Social:

I – até o dia 15 de julho de cada ano, os dados dos índices
provisórios apurados relativos ao ano civil imediatamente anterior;

II – até o dia 15 de agosto de cada ano, os dados dos índices
definitivos apurados relativos ao ano civil imediatamente anterior.”.



1520
EMENDA Nº 2

Suprima-se o § 6º e dê-se ao § 3º do art. 8º a seguinte redação:
“Art. 8º – (...)
§ 3° – A relação de Municípios habilitados segundo os critérios

previstos neste artigo e os respectivos índices de participação, com
base nos dados apurados relativos ao exercício imediatamente
anterior, para fins de distribuição dos recursos no exercício
subseqüente, será publicada pela Secretaria de Estado de Esportes e
da Juventude:

I – até o dia 15 de julho de cada ano, os dados dos índices
provisórios apurados relativos ao ano civil imediatamente anterior;

II – até o dia 15 de agosto de cada ano, os dados dos índices
definitivos apurados relativos ao ano civil imediatamente anterior.”.

EMENDA Nº 3
Dê-se ao § 5º do art. 9º a seguinte redação:
“Art. 9º – (...)
§ 5° – A relação de Municípios habilitados segundo os critérios

previstos neste artigo e os respectivos índices de participação, com
base nos dados apurados relativos ao exercício imediatamente
anterior, para fins de distribuição dos recursos no exercício
subseqüente, será publicada pela Secretaria de Estado de Turismo:

I – até o dia 15 de julho de cada ano, os dados dos índices
provisórios apurados relativos ao ano civil imediatamente anterior;

II – até o dia 15 de agosto de cada ano, os dados dos índices
definitivos apurados relativos ao ano civil imediatamente anterior.”.

EMENDA Nº 4
Acrescente-se ao art. 11 o seguinte parágrafo único:
“Art. 11 – (...)
Parágrafo único – Na hipótese de não haver Municípios que

atendam às condições exigidas para participar no critério “mínimo “per
capita””, os recursos destinados a esse critério serão distribuídos com
base no critério “ICMS Solidário”, a que se refere o inciso XVII do art.
1º.”.

EMENDA Nº 5
Dê-se ao art. 3º a seguinte redação:
“Art. 3° – Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais

relativos ao critério “produção de alimentos”, de que trata o inciso VI



1521
do art. 1°, serão distribuídos aos Municípios da se guinte forma:

I – parcela de 35% (trinta e cinco por cento) do total de acordo com
a relação percentual entre a área cultivada do Município e a área
cultivada do Estado, considerada a média dos dois últimos anos
anteriores ao do cálculo, incluindo-se na área cultivada a área
destinada à agricultura de pequeno porte;

II – parcela de 30% (trinta por cento) do total de acordo com a
relação percentual entre o número de pequenos produtores
agropecuários do Município e o número de pequenos produtores
agropecuários do Estado;

III – parcela de 30% (trinta por cento) do total entre os Municípios
onde exista programa ou estrutura de apoio ou órgão de apoio à
produção, ao desenvolvimento e à comercialização de produtos
agropecuários, de acordo com a relação percentual entre o número de
produtores agropecuários atendidos e o número total de produtores
agropecuários existentes no Município e no Estado;

IV – 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 p equeno produtor
agropecuário aquele que preencher 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 vigorar de julho a dezembro, e em
novembro, para vigorar de janeiro a junho do exercício subseqüente.”.

§ 3° – A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Estado de Minas Gerais – Emater – fará publicar, até os dias 15 de
junho e 15 de dezembro de cada ano, as informações pertinentes aos
incisos I a V do “caput” deste artigo, para fins de distribuição dos
recursos no semestre subseqüente.”.

EMENDA Nº 6
Dê-se ao anexo I a seguinte redação:
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“ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 200 8.)
* - A tabela a que se refere o Anexo I foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 18.12.2008.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Getúlio Neiva -

Elisa Costa - Sebastião Helvécio - Juarez Távora.
PROJETO DE LEI Nº 637/2007

(Redação do Vencido)
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
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, informadas 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 do
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 desses
Municípios, medida segundo dados do IBGE;
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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 II 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
de recursos federais e estaduais recebidas pelo Município, baseada
em dados relativos ao segundo ano civil imediatamente anterior ao do
cálculo, 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 – Municípios-sedes de estabelecimentos penitenciários;
XV – esportes;
XVI – turismo;
XVII – ICMS Solidário;
XVIII – mínimo “per capita”.

Seção II
Da Distribuição

Subseção I
Do Critério “Educação”

Art. 2° – Os valores decorrentes da aplicação dos p ercentuais
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 do Município, relativamente aos
dados do ano civil imediatamente anterior, calculada de acordo com o



1524
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.

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 se guinte forma:

I – parcela de 35% (trinta e cinco por cento) do total de acordo com
a relação percentual entre a área cultivada do Município e a área
cultivada do Estado, considerada a média dos dois últimos anos
anteriores ao do cálculo, incluindo-se na área cultivada a área
destinada à agricultura de pequeno porte;

II – parcela de 35% (trinta e cinco por cento) do total de acordo com
a relação percentual entre o número de pequenos produtores
agropecuários do Município e o número de pequenos produtores
agropecuários do Estado;

III – parcela de 30% (trinta por cento) do total entre os Municípios
onde exista programa ou estrutura de apoio ou órgão de apoio à
produção, ao desenvolvimento e à comercialização de produtos
agropecuários, de acordo com a relação percentual entre o número de
produtores agropecuários atendidos e o número total de produtores
agropecuários existentes no Município e no Estado;

§ 1° – Para os efeitos deste artigo, considera-se p equeno produtor
agropecuário aquele que preencher 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 vigorar de julho a dezembro, e em
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novembro, para vigorar de janeiro a junho do exercício subseqüente.

§ 3° – A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Estado de Minas Gerais – Emater – fará publicar, até os dias 15 de
junho e 15 de dezembro de cada ano, as informações pertinentes aos
incisos I a V do “caput” deste artigo, para 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 VIII 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 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, custo este 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 de 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 do licenciamento ou autorização
para operacionalização do sistema;

II – parcela de 45,45% (quarenta e cinco vírgula quarenta e cinco
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por cento) do total com base no Índice de Conservação do Município,
calculado de acordo com o Anexo IV desta lei, considerando-se as
unidades de conservação estaduais, federais, municipais e
particulares e área de reserva indígena, com cadastramento,
renovação de autorização e demais procedimentos a serem definidos
em regulamento;

III – parcela de 9,1% (nove vírgula um por cento) do total 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 do “caput” 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 do
“caput” deste artigo incidirá sobre os índices de repasse de recursos a
serem aplicados a partir de 1° de janeiro do segund o 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 do “caput” 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 nos 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 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;
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II – o saldo remanescente dos recursos, encerrada a distribuição

conforme o inciso I, de acordo com 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.

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, no critério 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 e divide-se o valor encontrado por dois;

II – atribui-se o valor encontrado na forma do inciso I 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 da 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 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 desses Municípios,
encontrado na forma do inciso III.

Parágrafo único – Ficam excluídas do cálculo desse critério as áreas
de reservatório de água destinado à geração de energia que estejam
no território de Município-sede de usina, cujo movimento econômico
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tenha sido utilizado para apuração do critério previsto no inciso I do
art. 1°.

Subseção VI
Do Critério “Municípios-Sedes de Estabelecimentos Penitenciários”
Art. 7° – Os valores decorrentes da aplicação dos p ercentuais

relativos ao “Municípios-sedes de estabelecimentos penitenciários”, de
que trata o inciso XIV do art. 1°, serão destinados  aos Municípios com
base na relação percentual entre a média da população carcerária de
cada Município onde existem estabelecimentos penitenciários, a que
se refere o art. 71 da Lei n° 11.404, de 25 de jane iro de 1994, e a
média da população carcerária total desses Municípios no Estado
apurada em cada semestre civil, fornecida pela Secretaria de Estado
de Defesa Social, observado o disposto nos §§ 1° e 2° deste artigo.

§ 1° – Os dados constitutivos do índice serão apura dos em maio,
para vigorar de julho a dezembro, e em novembro, para vigorar de
janeiro a junho do exercício subseqüente.

§ 2° – A relação de Municípios habilitados e os res pectivos índices
de participação será publicada, pela Secretaria de Estado de Defesa
Social , até o dia 15 do mês subseqüente ao da sua apuração, para
fins de distribuição dos recursos no semestre subseqüente.

Subseção VII
Do Critério “Esportes”

Art. 8° – Os valores decorrentes da aplicação dos p ercentuais
relativos ao critério “esportes”, de que trata o inciso XV do art. 1°,
serão destinados aos Municípios, de acordo com a relação percentual
entre as atividades esportivas desenvolvidas pelo Município e o
somatório das atividades esportivas desenvolvidas por todos os
Municípios, fornecida pela Secretaria de Estado de Esportes e da
Juventude, observado o disposto no Anexo V desta lei.

§ 1° – Somente participam deste critério os Municíp ios que
instalarem e mantiverem em pleno funcionamento o Conselho
Comunitário de Esportes, o qual deverá elaborar e desenvolver, em
conjunto com a Prefeitura Municipal, os projetos destinados à
promoção das atividades esportivas bem como fiscalizar a sua
execução.

§ 2° – A Secretaria de Estado de Esportes e da Juve ntude
regulamentará os procedimentos necessários para apuração dos
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dados constitutivos dos índices a que se refere o “caput” deste artigo.

§ 3° – Os dados constitutivos dos índices a que se refere o “caput”
deste artigo serão apurados em maio, para vigorar de julho a
dezembro, e em novembro, para vigorar de janeiro a junho do
exercício subseqüente.

§ 4° – A Fundação João Pinheiro fornecerá anualment e à Secretaria
de Estado de Esportes e da Juventude relação contendo a Receita
Corrente Líquida “per capita” de cada Município e sua respectiva
memória de cálculo, com base em dados de receita do exercício
anterior ao da apuração.

§ 5° – A Tabela Faixas de Receita Corrente Líquida “Per Capita”, a
que se refere o Anexo V, deverá ser atualizada anualmente, a partir
do segundo ano de vigência desta lei, na proporção do crescimento
nominal da Receita Corrente Líquida de todos os Municípios em
relação ao ano anterior ao da apuração.

§ 6° – A Secretaria de Estado de Esportes e da Juve ntude fará
publicar, até os dias 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
neste artigo, para fins de distribuição dos recursos no semestre
subseqüente.

Subseção VIII
Do Critério “Turismo”

Art. 9° – Os valores decorrentes da aplicação dos p ercentuais
relativos ao critério “turismo”, de que trata o inciso XVI do art. 1°,
serão destinados aos Municípios com base na relação percentual
entre o índice de investimento em turismo do Município e o somatório
dos índices de investimentos em turismo de todos os Municípios do
Estado, fornecida pela Secretaria de Estado de Turismo, observado o
disposto no Anexo VI desta lei.

§ 1° – Para se habilitar à participação no critério  “turismo”, 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.
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§ 2° – As regras a serem utilizadas na avaliação do s critérios

estabelecidos na Tabela de Nota da Organização Turística do
Município, constante no Anexo VI, serão definidas nos termos do
regulamento.

§ 3° – A Fundação João Pinheiro fornecerá anualment e à Secretaria
de Estado de Turismo, para fins de cálculo do índice de investimento
em turismo, relação contendo a Receita Corrente Líquida “per capita”
de cada Município e sua respectiva memória de cálculo, com base em
dados de receita do exercício anterior ao da apuração.

§ 4° – A Tabela Faixas de Receita Corrente Líquida “Per Capita”, a
que se refere o Anexo VI, deverá ser atualizada anualmente, a partir
do segundo ano de vigência desta lei, na proporção do crescimento
nominal da Receita Corrente Líquida de todos os Municípios em
relação ao ano anterior ao da apuração.

§ 5°– A Secretaria de Estado de Turismo fará public ar, até o dia 15
de dezembro de cada ano, os dados apurados relativos ao ano civil
imediatamente anterior, com a relação dos Municípios habilitados
segundo os critérios previstos neste artigo, para fins de distribuição
dos recursos no exercício subseqüente.

Subseção IX
Do Critério “ICMS Solidário”

Art. 10 – Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais
relativos ao critério “ICMS Solidário”, de que trata o inciso XVII do art.
1°, serão distribuídos de acordo com a relação perc entual entre a
população de cada um dos Municípios com menor índice de ICMS
“per capita” do Estado e a população total desses Municípios,
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
XVI do art. 1° de cada Município pela respectiva po pulação, medida
segundo dados do IBGE;

II – consideram-se Municípios com menor índice de ICMS “per
capita”:

a) aqueles cujo percentual calculado na forma do inciso I seja
inferior à média do Estado acrescida de 40% (quarenta por cento);

b) aqueles cujo percentual calculado na forma do inciso I seja
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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;

c) aqueles cujo percentual calculado na forma do inciso I seja
superior à média do Estado acrescida de 40% (quarenta por cento) e
inferior a duas vezes a média do Estado, desde que tenham
população superior a 100 mil habitantes.

Subseção X
Do Critério “Mínimo “Per Capita””

Art. 11 – Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais
relativos ao critério “mínimo “per capita””, de que trata o inciso XVIII 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 desses Municípios,
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
XVII de cada Município pela respectiva população, medida segundo
dados fornecidos pelo IBGE;

II – consideram-se Municípios com menor índice de ICMS “per
capita” aqueles cujo percentual calculado na forma do inciso anterior
seja inferior a 1/3 (um terço) da média do Estado.

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 12 – A apuração do VAF observará o disposto na Lei
Complementar Federal n° 63, de 11 de janeiro de 199 0.

Art. 13 – 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
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no exercício subseqüente, após o julgamento das impugnações
previstas no art. 13;

b) os dados constitutivos e a relação dos índices de participação de
cada Município no critério a que se refere o inciso XIII do art. 1°.

§ 2° – A Fundação João Pinheiro fará publicar:
I – até o último dia de cada mês, os índices de que tratam os incisos

I a XVIII do art. 1°, bem como a consolidação deste s por Município,
para vigorar no mês subseqüente;

II – o resultado das impugnações relativas aos critérios previstos nos
incisos I a XVIII do art. 1°, no prazo de quinze di as 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.

§ 4° – As publicações relativas aos critérios a que  se referem os
incisos II a XVIII do art. 1° serão feitas por meio  eletrônico, nas
páginas oficiais dos respectivos órgãos na internet.

Art. 14 – 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. 15 – 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. 16 – 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 de de 200 8.)

* - A tabela a que se refere o Anexo I foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 18.12.2008.

ANEXO II
(a que se refere o inciso VII do art. 1° da Lei n° , de de de 2008.)
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Índice de Patrimônio Cultural – PPC

PPC = Somatório das notas do Município
Somatório das notas de todos os Municípios

* - A tabela a que se refere o Anexo II foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 18.12.2008.

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

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 desses bens.

ANEXO III

(a que se refere o art. 2° da Lei n° , de de de 200 8)
Índice de Educação – PEi

PEi = ICMAi x 100, considerando-se:
             Σ ICMAi
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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 II do “caput” do art. 4° da Lei n° , de de
de 2008)

Índice de Conservação do Município – IC
I – Índice de Conservação do Município "i"

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 FCMi,i;
b) FCMi,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 UCi,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 um décimo a 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
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normativa do Copam. (1)

Nota:
1 – O Fator de Qualidade será igual a um 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 acima mencionado foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 18.12.2008.

ANEXO V
(a que se refere o 8° da Lei n° , de de de 2008)

Índice de Esportes – IE
IE = ∑ ( N x P x NM x NA), onde:
                    ∑ MB

a) IE = Índice de Esportes do Município;
b) N = nota da atividade esportiva desenvolvida pelo Município;
c) P = peso da Receita Corrente Líquida “per capita”;
d) NM = número de modalidades esportivas de que o Município

participa em cada atividade esportiva;
e) NA = número de atletas participantes em cada atividade esportiva;
f) ∑ MB = somatório das notas de todos os Municípios beneficiados.
* - A tabela contendo as atividades esportivas e as faixas de receita

corrente líquida “per capita” foi publicada no “Diário do Legislativo” de
18.12.2008. Foi publicada errata da tabela mencionada no “Diário do
Legislativo” de 24.12.2008.

ANEXO VI
(a que se refere o art. 9º da Lei n° ,de de de 2008 )

Índice de Investimento em Turismo – IIT
IIT = Σ NtxIRC , onde:
            Σ MB

a) IIT = Índice de Investimento em Turismo do Município;
b) Σ �  NT = somatório das notas da organização turística do

Município;
c) IRC = índice de receita corrente líquida “per capita”;
d) Σ MB = somatório das notas de todos os Municípios beneficiados.
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Tabela Faixas de Receita Corrente Líquida “per Capita”
* - A tabela contendo a receita corrente líquida “per capita” e o IRC

foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.12.2008.
Tabela Nota da Organização Turística do Município

* - A tabela contendo as notas da organização turística do município
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.12.2008.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 983/2007
Comissão de Segurança Pública

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

983/2007 dispõe sobre o fornecimento e o uso obrigatório de colete à
prova de bala como equipamento de proteção individual para agentes
que especifica.

Aprovado no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, apresentado por
esta Comissão, o projeto retorna a este órgão técnico a fim de receber
parecer para o 2º turno, consoante dispõe o art. 189 do Regimento
Interno.

Segue anexa a redação do vencido, que é parte deste parecer, nos
termos do disposto no § 1º do art. 189 do Diploma Procedimental.

Fundamentação
A proposição em exame tem como objetivo assegurar o uso de

colete à prova de bala por agentes públicos que atuem na área de
segurança, sendo que, para os policiais militares, o colete seria
componente ordinário do fardamento; para os policiais civis, seu uso
seria obrigatório no atendimento a ocorrências que possam oferecer
risco à integridade física; e, para os agentes penitenciários, o
equipamento seria indispensável nas atividades de guarda de
presídios e escolta de presos.

Como o tema está parcialmente normatizado pela Lei nº 12.223, de
1996, que obriga o Estado a fornecer equipamento de segurança ao
policial civil, o projeto foi aprovado no 1º turno na forma do Substitutivo
nº 2, apresentado por esta Comissão, o qual amplia o conteúdo da
referida lei, que passaria a tratar de modo específico do colete à prova
de bala.

Nesta oportunidade, reiteramos a posição firmada por esta
Comissão ao examinar a matéria no 1º turno, ocasião em que
enfatizamos o caráter altamente meritório da proposta. De fato, a
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complexidade das atividades ligadas à defesa social e o risco a elas
inerente impõem o emprego de equipamentos que assegurem
padrões de segurança mais elevados para os agentes que operam na
área de segurança pública.

Nessa ordem de idéias, é inquestionável que o uso do colete à prova
de bala, nos termos especificados no projeto em exame, contribui de
modo significativo para a redução dos riscos envolvidos nas atividades
de segurança pública, sobretudo nas operações policiais de combate
a criminosos de alta periculosidade.

A medida legislativa que se pretende instituir, para além de
promover a proteção da integridade física dos policiais, evitaria gastos
desnecessários com hospitalizações, funerais e pensões,
decorrências naturais de operações policiais levadas a efeito sem a
necessária proteção dos agentes incumbidos de sua realização.

Entretanto, entendemos ser necessária a apresentação de emenda
incidente sobre a cláusula de vigência, estabelecendo que a lei
entrará em vigor somente a partir de 1º de janeiro de 2010, de modo
que o Estado possa adaptar-se à nova exigência legal.

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

983/2007 com a Emenda nº 1 ao vencido no 1º turno.
EMENDA Nº 1

Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2º - Esta lei entra em vigor a partir de 1º de janeiro de 2010.”.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Adalclever Lopes, Presidente e relator - Gustavo Valadares -

Sargento Rodrigues.
PROJETO DE LEI Nº 983/2007

(Redação do Vencido)
Altera o art. 1º da Lei nº 12.223, de 1º de julho de 1996, que obriga o

Estado a fornecer equipamento de segurança ao policial civil.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – O art. 1º da Lei nº 12.223, de 1º de julho de 1996, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º – O Estado fornecerá equipamento de segurança ao policial

civil, ao policial militar e ao agente de segurança penitenciário.
§ 1º – Para os fins desta lei, consideram-se equipamentos de
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segurança, entre outros, revólveres, munições, algemas e coletes à
prova de bala.

§ 2º – O colete à prova de bala será fornecido obrigatoriamente nos
seguintes casos:

I – ao policial militar, como peça integrante do fardamento;
II – ao policial civil, nas ocorrências que coloquem em risco sua

integridade física;
III – ao agente penitenciário, nas atividades de escolta de presos e

guarda de presídios.”.
Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.499/2007
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº

1.499/2007 declara como patrimônio histórico e cultural do Estado o
Caminho da Fé e dá outras providências.

Aprovado no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado por
esta Comissão, vem agora o projeto para análise em 2º turno, nos
termos do art. 189, combinado com o art. 102, XVII, “d”, ambos do
Regimento Interno da Casa.

A redação do vencido segue anexa a este parecer, conforme
determina o § 1º do art. 189 do instrumento regimental.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe visa a declarar como patrimônio

histórico e cultural do Estado o Caminho da Fé, salvaguardando
200km dos 306km da rota de peregrinação religiosa, que tem início e
fim, respectivamente, nas cidades paulistas de Águas da Prata e
Aparecida do Norte, após passar por vários Municípios mineiros.

O reconhecimento como patrimônio cultural se dará por meio do
registro, nos termos do Decreto nº 42.505, de 15/4/2002, que institui
as formas de registros de bens culturais de natureza imaterial ou
intangível que constituem patrimônio cultural de Minas Gerais.

O título de patrimônio cultural de Minas Gerais contribuirá para a
divulgação da existência desse local de fé e para o desenvolvimento
turístico e econômico da região.

Durante a análise do projeto no 1º turno, esta Comissão julgou
necessária a apresentação de substitutivo para a adequação formal
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dos termos à definição de patrimônio, a adequação do procedimento
do registro e a alteração da rota de peregrinação, neste caso,
suprimindo os Municípios de Bom Repouso e Sapucaí-Mirim e
acrescentando o de Brasópolis.

Acatadas pelo Plenário da Casa as alterações apresentadas,
continuamos favoráveis à declaração do Caminho da Fé como
patrimônio cultural.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de

Lei nº 1.499/2007 na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Maria Lúcia Mendonça, relatora -

Dimas Fabiano.
PROJETO DE LEI Nº 1.499/2007

(Redação do Vencido)
Declara como patrimônio histórico e cultural do Estado de Minas

Gerais o Caminho da Fé e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado como patrimônio cultural do Estado de Minas

Gerais o Caminho da Fé, rota de peregrinação que abrange os
Municípios de Andradas, Ouro Fino, Inconfidentes, Borda da Mata,
Tocos do Moji, Estiva, Consolação, Paraisópolis e Brasópolis.

Art. 2º – Cabe ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis
para registro do bem cultural no Livro de Registro dos Lugares, nos
termos da legislação pertinente.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.307/2008

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria dos Deputados Domingos Sávio, Antônio Carlos Arantes
e José Henrique, o projeto de lei em epígrafe altera o § 2º do art. 10
da Lei nº 14.309, de 19/6/2002, que dispõe sobre as políticas florestal
e de proteção à biodiversidade no Estado.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,
apresentado em Plenário, ficando prejudicada a Emenda nº 1,
recebida antecipadamente em Plenário, nos termos do § 4º do art. 188
do Regimento Interno.
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Cabe, agora, a esta Comissão deliberar sobre a matéria no 2º turno,

nos termos do art. 189 do Regimento Interno.
Segue, anexa, a redação do vencido, que integra este parecer,

segundo determina o § 1º do art. 189 do Regimento Interno.
Fundamentação

A Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais, não obstante
ter perdido prazo regimental para emitir parecer sobre a proposição
em análise, realizou audiência pública sobre as formas de aplicação,
por parte dos agentes públicos, da legislação florestal às áreas de
preservação permanente marginais aos reservatórios artificiais.

Os depoimentos de representantes dos setores público e privado
colhidos na reunião demonstraram que há aspectos controversos na
legislação florestal, que causam insegurança jurídica aos que aplicam
as leis e aos que sofrem os efeitos de fiscalização sem embasamento
legal claro, o que a torna excessivamente rígida ou, às vezes, muito
flexível.

O relator da matéria no 1º turno afirmou que os subsídios colhidos
naquela audiência contêm elementos de alto interesse para a questão.
Assim, no Substitutivo nº 1 acolheu na íntegra o conteúdo da Emenda
nº 1, que apresentamos em Plenário e que resultou da audiência
pública promovida pela Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais anteriormente citada.

Portanto, apoiamos o teor das proposições contidas no Substitutivo
nº 1, aprovado em 1º turno.

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

2.307/2008, no 2º turno, na forma do vencido, a seguir apresentado.
PROJETO DE LEI Nº 2.307/2008

(Redação do Vencido)
Altera o § 2º do art. 10 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002,

que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade
no Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O § 2º do art. 10 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002,

passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 10 - (...)
§ 2º - No caso de reservatório artificial resultante de barramento
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construído sobre drenagem natural ou artificial, a área de preservação
permanente corresponde à estabelecida nos termos das alíneas "d" e
"e" do inciso III do "caput" deste artigo, ressalvadas a abrangência e a
delimitação de área de preservação permanente de represa
hidrelétrica, que será definida no plano diretor da bacia hidrográfica,
observada a legislação pertinente, sem prejuízo da compensação
ambiental.".

Art. 2º - Na inexistência de plano diretor da bacia hidrográfica a que
se refere o § 2º do art. 10 da Lei nº 14.309, de 2002, com a redação
dada por esta lei, a área de preservação permanente de represa
hidrelétrica terá a largura de 30m (trinta metros), sem prejuízo da
compensação ambiental e da obrigação de recuperar as áreas de
preservação permanente degradadas, assegurados os usos
consolidados, inclusive para fins de exploração de atividades agrícolas
com culturas perenes de porte arbóreo ou arbustivo, e os atos
praticados até a data de publicação do plano diretor.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Fábio Avelar, Presidente - Almir Paraca, relator - Neider Moreira.

PARECER PARA O 2º 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”.

Aprovado no 1º turno, com as Emenda nºs 1 e 2, da Comissão de
Administração Pública, retorna agora o projeto a esta Comissão para
receber parecer no 2º turno, conforme preceitua o art. 189 do
Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido no 1º turno, que é parte deste
parecer.

Fundamentação
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
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emolumentos incidentes sobre serviço de trânsito e transporte;
revalidação de segundas vias da Carteira Nacional de Habilitação -
CNH -; obtenção de atestados de qualquer natureza; documentos e
certidões perante órgãos públicos.

A inscrição do despachante documentalista no Conselho Regional
dos Despachantes Documentalistas do Estado de Minas Gerais –
CRDD-MG –, circunscrição da área para o exercício desta profissão,
os direitos e deveres decorrentes do exercício desta atividade bem
como os requisitos para que a pessoa atue como despachante
documentalista são medidas que estão previstas na proposição em
análise.

Igualmente, as medidas 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 no Conselho Regional de até dois prepostos que o
despachante indicar.

A matéria foi aprovada no 1º turno com as medidas
supramencionadas, ocasião em que se ressaltou a importância de se
obter mais controle das atividades de despachante pelo bem-estar da
sociedade, como também o reconhecimento profissional daqueles que
atuam com responsabilidade e ética no exercício desse tipo de
atividade.

Não obstante, entendemos que muitas das disposições
consubstanciadas no vencido no 1º turno devem ser objeto do
estatuto do Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do
Estado de Minas Gerais - CRDD-MG.

Com efeito, nos termos do art. 1º, “caput”, 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 que o Conselho Federal e os
Conselhos Regionais são órgãos normativos e de fiscalização
profissional dos despachantes documentalistas.

Ademais, com fulcro na lei federal citada, o Estatuto do Conselho
Federal dos Despachantes Documentalistas do Brasil - CFDD-BR -
determina que os despachantes documentalists só poderão exercer a
profissão quando devidamente inscritos no Conselho Regional de
Despachante Documentalista - CRDD - da região em que pretendem
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atuar e na forma desse Estatuto (art. 75, “caput”).

Nesse passo, julgamos necessário e oportuno apresentar, na
conclusão deste parecer, o Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno, no
intuito de resguardar a competência do Conselho Regional dos
Despachantes Documentalistas do Estado de Minas Gerais - CRDD-
MG, sem, entretanto, desviarmos dos objetivos da proposição.

Conclusão
Somos, portanto, pela aprovação do Projeto de Lei nº 2.445/2008 na

forma do Substitutivo nº 1 ao vencido no 1º turno, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre o cadastro de entidades representativas de

despachantes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O Estado manterá cadastro de entidades representativas

dos despachantes, constituídas na forma da lei.
§ 1º - Poderão ser cadastradas exclusivamente as entidades cujo

estatuto ou outro ato normativo preveja mecanismos de representação
contra os associados em razão da prática de atos irregulares,
sindicância e sanções, sendo assegurada a ampla defesa.

§ 2º - Somente será reconhecido pelo Estado o despachante
associado à entidade cadastrada, na forma desta lei.

Art. 2º - Para os efeitos desta lei, o despachante documentalista é a
pessoa física que representa o cliente, mediante sua anuência e
independentemente de mandato, perante os órgãos públicos, nos atos
de, entre outros:

I - trâmite de documentos de veículos automotores, impostos sobre
a propriedade, taxas, multas e emolumentos incidentes sobre serviço
de trânsito e transporte;

II - revalidação de segunda via da Carteira Nacional de Habilitação -
CNH -;

III - obtenção de atestados de qualquer natureza;
IV - documentos e certidões perante órgãos públicos estaduais.
Art. 3º - O Sistema de Registro Automático de Veículos - SRAV -,

cuja finalidade é 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 no sítio do
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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.

Art. 4º - Fica revogada a Lei nº 9.095, de 17 de dezembro de 1985.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas, relator - Domingos

Sávio - Inácio Franco - André Quintão.
PROJETO DE LEI Nº 2.445/2008

(Redação do Vencido)
Dispõe sobre a atividade de despachante documentalista e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O despachante documentalista é a pessoa física, habilitada

e devidamente inscrita junto ao Conselho Regional dos Despachantes
Documentalistas do Estado de Minas Gerais - CRDD - MG, para
exercer as seguintes atividades:

I - trâmite de documentos de veículos automotores, impostos sobre
a propriedade, taxas, multas e emolumentos incidentes sobre serviço
de trânsito e transporte;

II - revalidação de segundas vias da Carteira Nacional de Habilitação
- CNH -;

III - atestados de qualquer natureza;
IV - vistoria para expedição de segunda via, transferência, alteração

de dados e transferência de jurisdição;
V - documentos e certidões perante órgãos públicos federais,

estaduais e municipais;
VI - emplacamento;
VII - emissão de documentos para certificação digital.
Parágrafo único - O despachante documentalista, mediante a

anuência e independentemente de mandato, representará seus
clientes perante os órgãos públicos, para a prática dos atos
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constantes neste artigo.

Art. 2º - O exercício da atividade de despachante documentalista e
sua denominação são privativos dos inscritos no Conselho Regional
dos Despachantes Documentalistas do Estado de Minas Gerais -
CRDD-MG.

Art. 3º - O despachante documentalista responderá, no exercício de
sua atividade, por eventuais prejuízos causados a seus clientes, seja
por ação, seja por omissão.

Art. 4º - A atuação do despachante documentalista será no âmbito
do Município em que estiver registrado, podendo, desde que em
continuidade a seus serviços, atuar em Municípios diversos.

Parágrafo único - O despachante documentalista só poderá ter um
estabelecimento no Município onde estiver registrado.

Art. 5º - São direitos dos despachantes documentalistas:
I - exercer com liberdade a atividade, em todo o Estado, subordinado

às normas de seu órgão fiscalizador e em conformidade com o
disposto no art. 4º desta lei;

II - ter respeitada, em nome do sigilo profissional e da liberdade de
defesa, a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho;

III - ser desagravado publicamente, pelo órgão de classe, quando
ofendido ou agravado no exercício de sua atividade;

IV - ter livre acesso a qualquer repartição pública para o exercício de
sua atividade, dentro do expediente e dos horários normais de
funcionamento do órgão, obedecendo às normas de cada local;

V - usar credenciais, símbolos e insígnias privativos de sua
atividade, visando a sua identificação como despachante
documentalista;

VI - não ser punido pelo órgão de classe, sem prévia sindicância,
assegurado o direito a ampla defesa.

Art. 6º - São deveres dos despachantes documentalistas:
I - ser inscrito no órgão de classe para o exercício de sua atividade;
II - tratar colegas, servidores e o público em geral com urbanidade;
III - fiscalizar a atuação de seus subordinados;
IV - desempenhar com zelo e presteza os negócios a seu encargo;
V - prestar contas a seus clientes;
VI - expor em local visível em seu escritório ou local de trabalho o

título de habilitação de despachante documentalista;
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VII - fazer constar obrigatoriamente em documentos, papéis

timbrados, propaganda e publicidade o nome do escritório e o número
do registro profissional;

VIII - preservar o sigilo profissional;
IX - denunciar ao órgão de classe e às autoridades competentes a

prática do exercício ilegal da atividade.
Art. 7º - Para a inscrição do despachante documentalista é

necessário:
I - ser brasileiro e maior;
II - possuir certificado de conclusão de curso de formação de

despachante documentalista, obtido perante instituição autorizada
pelo Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do
Estado de Minas Gerais - CRDD-MG -;

III - ser eleitor e estar em dia com as obrigações do serviço militar;
IV - ter escolaridade no nível mínimo do segundo grau, devidamente

comprovada;
V - não possuir antecedentes criminais e civis.
Art. 8º - Cancela-se a inscrição do despachante documentalista que:
I - a requerer;
II - passe a exercer, em caráter definitivo, profissão incompatível

com a atividade;
III - sofrer pena de exclusão;
IV - perder qualquer dos requisitos para o exercício da atividade;
V - por morte.
Art. 9º - Concede-se licença ao despachante documentalista que:
I - a requerer;
II - passe a exercer, em caráter temporário, profissão incompatível

com a atividade.
Art. 10 - As penas disciplinares aplicadas aos despachantes

documentalistas são:
I - advertência;
II - censura reservada;
III - censura pública;
IV - multa;
V - suspensão do exercício da atividade;
VI - exclusão.
Art. 11 - O registro e a credencial de identificação dos despachantes
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documentalistas e seus prepostos serão emitidos pelo órgão de classe
e serão obrigatórios para o exercício da atividade.

Art. 12 - Os despachantes documentalistas que exercem a atividade
até a data da publicação desta lei estão dispensados do exame de
capacitação previsto no inciso II do art. 7º, desta lei, devendo
apresentar, perante o Conselho Regional de Despachantes
Documentalistas do Estado de Minas Gerais - CRDD-MG -, a
documentação comprobatória de sua atividade.

Parágrafo único - O prazo para a regularização da atividade perante
o CRDD-MG é de cento e vinte dias a contar da vigência desta lei.

Art. 13 - Cada despachante documentalista poderá requerer ao
Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de
Minas Gerais - CRDD-MG -, por intermédio do órgão competente, o
credenciamento de até dois prepostos que indicar.

§ 1º - Ao requerer o credenciamento do preposto, o despachante
documentalista terá de provar o vínculo empregatício respectivo, nos
termos da legislação pertinente.

§ 2º - O preposto, como auxiliar imediato do despachante
documentalista, funcionará sob a responsabilidade deste.

Art. 14 - Ao preposto se aplica, no que couber, a legislação atinente
ao despachante documentalista.

Art. 15 - 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.

Art. 16 - 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
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o preenchimento de, no mínimo, cem vagas para o exercício da
função de despachante documentalista, para adequação entre
mercado e profissionais.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.719/2008

Comissão de Cultura
Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em epígrafe
visa a declarar patrimônio cultural o processo artesanal de fabricação
do doce pé-de-moleque do Município de Piranguinho.

Aprovado no 1º turno, na sua forma original, vem agora o projeto a
esta Comissão, para análise em 2º turno, nos termos do art. 189,
combinado com o art. 102, XVII, “d”, ambos do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em comento pretende declarar patrimônio cultural do

Estado o processo artesanal de fabricação do doce pé-de-moleque do
Município de Piranguinho, cabendo ao Poder Executivo a adoção das
medidas necessárias ao seu registro, nos termos do Decreto nº
42.505, de 15/4/2002, que institui as formas de registro de bens
culturais de natureza imaterial ou intangível que constituem patrimônio
cultural do Estado.

Durante a tramitação da proposição no 1º turno, esta Comissão
reconheceu que o pé-de-moleque é um doce tradicional da comida
regional do Brasil, notadamente dos Estados de Minas Gerais e São
Paulo, e que sua fabricação artesanal requer procedimentos
específicos. Como esses procedimentos vêm sendo substituídos por
outros similares de padrão industrial, consideramos louvável o intuito
de se reconhecer a importância desse bem cultural, conforme
pretende a proposição em tela.

Na oportunidade, reafirmamos nosso ponto de vista em relação ao
registro de um bem cultural. O principal mérito da proposição em
análise é indicar às autoridades executivas e ao Ministério Público a
importância de salvaguardar o processo artesanal de fabricação do
pé-de-moleque do Município de Piranguinho. Contudo, o registro de
um bem cultural é um ato eminentemente administrativo, praticado
pelo órgão estatal competente, que, em Minas, é o Instituto Estadual
do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – Iepha-MG.
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Assim, a caracterização como bem cultural a ser devidamente
protegido só será concluída após o seu registro por esse Instituto.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto

de Lei nº 2.719/2008.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Maria Lúcia

Mendonça.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.758/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo tornar obrigatória a informação dos dados
cadastrais de fornecedores de produtos ou serviços no Estado.

No 1º turno, foi o projeto aprovado na forma do Substitutivo nº 1.
Agora, nos termos do art. 189, § 1º, do Regimento Interno, volta a

matéria a esta Comissão para que seja analisada no 2º turno e seja
elaborada a redação do vencido, que segue anexa e integra esta peça
opinativa.

Fundamentação
Conforme nos manifestamos anteriormente, no âmbito de

competência desta Comissão, nos termos do art. 100, inciso II,
combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno, a
proposição não encontra óbice do ponto de vista financeiro ou
orçamentário.

O projeto dispõe exclusivamente sobre o setor privado. Logo, não
gera despesa para os cofres públicos, não contraria a legislação sobre
finanças públicas nem importa em custos adicionais para as
empresas. Além disso, acarreta repercussão financeira benéfica para
a sociedade, visto que possibilitará evitar prejuízo para inúmeros
consumidores.

Nesta fase regimental, revisamos exaustivamente todas as etapas
do turno anterior e não constatamos nenhum vício que possa obstar
sua aprovação.

É importante frisar que o projeto foi amplamente debatido no 1º turno
e não há razão para alterar nosso entendimento sobre a matéria.

Finalmente, visando aperfeiçoar a proposição, apresentamos a
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Emenda nº 1, apresentada na conclusão deste parecer.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto

de Lei nº 2.758/2008 na forma do vencido no 1º turno, com a Emenda
nº 1 a seguir apresentada.

EMENDA Nº 1
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... – A Lei nº 17.354, de 17 de janeiro de 2008, passa a vigorar

acrescida do seguinte artigo:
“Art. – As concessionárias de serviços públicos vinculadas à

administração pública estadual poderão incluir em suas faturas os
valores relativos a serviços cobráveis, vinculados à prestação do
serviço público, desde que realizados a pedido do consumidor e
observado, para a inclusão, o prazo de noventa dias contados da sua
efetiva prestação.

§ 1º – Poderão também ser incluídos nas faturas, mediante prévia
autorização do consumidor, os valores decorrentes de doação ou
devidos pela prestação de serviços de natureza assistencial, social,
educacional ou de saúde, não vinculados ao objeto da concessão,
prestados de forma contínua ou eventual por entidades públicas ou
privadas conveniadas.

§ 2º – A solicitação expressa do usuário interrompe imediatamente a
cobrança pela concessionária dos valores a que se refere o §1º.

§ 3º – No caso de já haver sido emitida fatura em que constem
valores referentes a cobrança por serviços interrompidos, os valores
recolhidos pela concessionária serão creditados integralmente na
primeira fatura com vencimento subseqüente ou em dobro na segunda
fatura com vencimento subseqüente ao recolhimento, hipótese em
que ela será ressarcida pela prestadora do serviço nos termos do
contrato.

§ 4º – A prestadora dos serviços se responsabilizará, nos termos do
contrato firmado com a concessionária, pelos custos operacionais
decorrentes da inclusão da interrupção da cobrança quando o
intervalo de tempo entre os fatos for menor que noventa dias.”.”

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Juarez Távora -

Lafayette de Andrada.
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PROJETO DE LEI N° 2.758/2008

(Redação do vencido)
Torna obrigatória a informação dos dados cadastrais de

fornecedores de produtos ou serviços no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica o fornecedor de produto ou serviço que atua no Estado

obrigado a incluir, na sua página da internet e na correspondência que
encaminha ao consumidor, os seguintes dados:

I – nome empresarial;
II – endereço completo da sede ou filial;
III – telefone de atendimento ao consumidor;
IV – número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas

Jurídicas.
Art. 2º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às

penalidades previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de
1990.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.880/2008

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

O Projeto de Lei nº 2.880/2008, dos Deputados Adalclever Lopes e
Gilberto Abramo, 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 13/1/2006.

Ao projeto foi anexado, por determinação do Presidente da
Assembléia com base no § 2º do art. 173 do Regimento Interno, o
Projeto de Lei nº 2.885/2008, de autoria dos Deputados João Leite,
Délio Malheiros, Roberto Carvalho e Alencar da Silveira Jr.

O projeto foi aprovado em 1º turno na forma do Substitutivo nº 2,
com a Subemenda nº 1, e retorna agora a esta Comissão para
receber parecer para o 2º turno, nos termos do art. 102, combinado
com o art. 189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que é parte deste parecer,
conforme determina o § 1º do art. 189 do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto em análise autoriza a construção, na Estação Ecológica do

Cercadinho, de alças viárias que interligarão as rodovias BR-356 e
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MG-030, com o objetivo de facilitar as condições de tráfego para Nova
Lima, Rio Acima, Raposos, seus distritos, comunidades e
condomínios, bem como no sentido inverso, em direção à Capital
mineira e à rodovia BR-040.

A construção das alças é de suma importância para desafogar o
conturbado trânsito local, atendendo a uma parcela significativa da
população que mora ou transita pela região sul de Belo Horizonte.
Trará, ainda, como contrapartida à autorização para sua construção, a
recuperação do setor mais degradado da referida unidade de
conservação, com o plantio de espécimes de porte arbóreo.

É preciso salientar que nenhuma parcela da unidade de
conservação está sendo desafetada pela proposição ora em análise,
ou seja, a Estação Ecológica do Cercadinho continua tendo o mesmo
tamanho de quando foi aprovada. Este projeto de lei busca tão-
somente autorizar a construção de um acesso viário indispensável
para a Região Metropolitana da Capital e definir critérios claros e
objetivos para que a intervenção se dê com o menor impacto possível.

Por fim, a Subemenda nº 1 ao Substitutivo nº 2, também aprovada
pelo Plenário em 1º turno, visa ao futuro, ao determinar o
licenciamento ambiental no âmbito do Estado de todo
empreendimento residencial, comercial ou industrial que, em função
de sua construção, instalação ou ampliação, possa provocar
significativo aumento do fluxo de veículos no sistema viário do entorno
da Estação Ecológica. Para adequar a redação ao que objetiva essa
subemenda estamos propondo a Emenda nº 1, transformando o § 5º,
do art. 4-A, em art. 4-B.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em 2o turno, do

Projeto de Lei nº 2.880/2008, na forma do vencido no 1º turno, com a
seguinte Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1
O § 5º do art. 4-A passa a ser renumerado como art. 4-B.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente e relator - Fábio Avelar - Wander

Borges - Almir Paraca.
PROJETO DE LEI Nº 2.880/2008

(Redação do Vencido)
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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 19,
19B e 20 a 33, com coordenadas e lados descritos no Anexo II desta
lei, com perímetro de 2.416,8473m (dois mil quatrocentos e dezesseis
vírgula oito mil quatrocentos e setenta e três metros) e com área de
125.423,6975m² (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e vinte e três
vírgula seis mil novecentos e setenta e cinco metros quadrados), 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 licenciamento ambiental e de 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 e de implantação de iluminação pública no
perímetro definido no Anexo II.

§ 2º – A concessão da licença de operação da alça viária a que se
refere o ‘caput’ e de seus acessos fica condicionada ao plantio da
cobertura vegetal para recuperação ambiental da área e da
implantação da iluminação pública a que se refere o § 1o.

§ 3º – A recuperação da cobertura vegetal da área a que se refere o
§ 1º incluirá o plantio de espécimes de porte arbóreo, com densidade
mínima de dez mudas a cada cem metros quadrados.

§ 4º – Fica vedada, na área autorizada para construção das pistas
de tráfego da alça viária a que se refere o ‘caput’ e de seus acessos,
qualquer outra construção, inclusive estruturas de apoio ao tráfego,
tais como postos policiais fixos ou postos de gasolina, restaurantes,
lanchonetes, lojas de conveniência e outras.

§ 5º – Todo empreendimento residencial, comercial ou industrial
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que, em função de sua construção, instalação ou ampliação, possa
provocar significativo aumento do fluxo de veículos no sistema viário
do entorno da Estação Ecológica do Cercadinho, fica sujeito a
licenciamento ambiental no âmbito do Estado.”.

Art. 2º – O Anexo da Lei nº 15.979, de 2006, passa a vigorar como
Anexo I, ficando acrescentado à referida lei o Anexo II, na forma do
anexo desta lei.

Parágrafo único – Nos arts. 1º e 4º da Lei nº 15.979, de 2006, a
palavra “anexo” fica substituída pela expressão “Anexo I”.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ANEXO

(a que se refere o art. 2o da Lei nº , de de 2008)
“ANEXO II

(a que se refere o art. 4o- A da Lei nº 15.979, de 13 de janeiro de
2006)

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 mencionado foi publicado no “Diário do Legislativo” de

18.12.2008.
Quadro 2 – Memorial Descritivo

* - O quadro mencionado foi publicado no “Diário do Legislativo” de
18.12.2008.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.921/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 2.921/2008
“cria o Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências”.

A proposição foi aprovada no 1º turno com as Emendas nºs 1 e 3 a
10, com as Emendas nºs 14 e 16 e a Subemenda nº 1 à Emenda nº 3,
com a Emenda nº 2 na forma da Subemenda nº 2 a ela apresentada,
com a Subemenda nº 1 à Emenda nº 11 e com a Emenda nº 15 na
forma da Subemenda nº 1 a ela apresentada. Agora retorna a este
órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, nos termos
dos arts. 102, VII, e 189 do Regimento Interno.
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Em obediência ao estatuído no § 1º do art. 189 do mesmo Diploma,

será formulada, como parte deste parecer, a redação do vencido.
Fundamentação

A proposição em tela pretende criar o Fundo de Apoio Habitacional
aos Militares do Estado de Minas Gerais – Fahmemg –, com o objetivo
de conceder financiamento para assistência à habitação aos
segurados do Instituto de Previdência dos Servidores Militares – IPSM
– bem como a seus pensionistas.

O projeto estabelece que o fundo que pretende instituir é de caráter
rotativo e terá os recursos aplicados exclusivamente na modalidade
de financiamentos reembolsáveis, sendo que são recursos do fundo:
a) os consignados no Orçamento do Estado ou em créditos adicionais;
b) os retornos relativos ao principal e encargos de financiamentos
concedidos pelo fundo; c) os recursos provenientes de operações de
crédito interno e externo de que o Estado seja mutuário; d) os
recursos provenientes de outras origens. O órgão gestor e agente
executor do fundo é o IPSM, e o agente financeiro o Banco de
Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais – BDMG –, que atuará
como mandatário do Estado para a contratação das operações com
recursos do fundo.

Conforme comentamos em nosso parecer de 1º turno, no que tange
aos recursos para a criação do Fundo, o projeto estabelece que o
Poder Executivo fará um aporte de R$1.236.872.054,50, com
observância dos seguintes critérios: R$476.526.872,17 serão
destinados à formação do patrimônio inicial do Fundo, e
R$760.345.182,33 serão pagos ao IPSM pelo Tesouro Estadual em
360 parcelas, mensais e sucessivas, acrescidas de juros anuais de
6%.

Esse montante visa a resgatar um débito do Estado junto ao IPSM,
decorrente de contribuições patronais para a assistência e previdência
sociais em atraso, acumuladas desde 1995. Cabe observar que essa
compensação não representa risco de comprometimento da saúde
financeira do IPSM, pois, uma vez extinto o Fundo, seu patrimônio
reverterá ao Instituto. Além do mais, a proposta, no § 3º do art. 16,
assegura que compensações dos recursos financeiros vertidos ao
IPSM com saldos devidos pelo Estado ao Instituto só serão lícitos se
não houver prejuízo para sua capacidade de saldar compromissos
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previdenciários.

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

2.921/2008 no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Gilberto

Abramo - Juarez Távora.
PROJETO DE LEI 2.921/2008

(Redação do Vencido)
Cria o Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de

Minas Gerais - Fahmemg -, e dá outras providências.
Art. 1º - Fica criado o Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do

Estado de Minas Gerais - FAHMEMG -, com o objetivo de conceder
financiamentos para assistência à habitação.

§ 1º - O Fundo rege-se por esta lei, observado o disposto na Lei
Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006.

§ 2º - O prazo para contratação de financiamentos no âmbito do
Fundo será de doze anos contados da vigência desta lei, podendo ser
prorrogado uma única vez, por quatro anos, mediante ato do Poder
Executivo, com base na avaliação de seu desempenho.

§ 3º - O prazo de duração do Fundo é de até dezesseis anos, após o
que o seu patrimônio, incluindo-se as receitas decorrentes de seus
direitos creditórios e as disponibilidades de caixa remanescentes,
reverterá ao Instituto de Previdência dos Servidores Militares do
Estado de Minas Gerais – IPSM –, preservando-se os direitos e as
obrigações referentes aos contratos em vigor na data da extinção do
Fundo.

§ 4º - O Fundo poderá financiar imóvel novo ou usado, e construção
em imóvel próprio.

Art. 2º - Poderão ser beneficiários de operações com recursos do
Fundo os segurados do IPSM, de que trata o art. 3º da Lei nº 10.366,
de 28 de dezembro de 1990, bem como seus pensionistas,
observados os requisitos estabelecidos nesta lei e no regulamento.

Parágrafo único - Os recursos do Fundo serão liberados a credor
indicado pelo beneficiário, com o qual se firme contrato para efeitos de
execução deste programa, entendendo-se por credor o alienante do
imóvel objeto de aquisição por parte do beneficiário.
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Art. 3º - Terão prioridade para contratação de financiamento com

recursos do Fundo os policiais e os bombeiros militares que, por razão
da natureza de suas atividades, tenham, em razão do local onde
residam, sua vida ou as de seus familiares em situação de risco.

§ 1º - Consideram-se em situação de risco de morte ou integridade
física os policiais militares que se encontrem nas seguintes situações:

I - ser vítima de ameaça comprovada em procedimento
administrativo, policial, ou judicial, em decorrência da atuação regular
na sua função, cujo risco de morte ou integridade física própria ou de
seus familiares evidencie a necessidade de mudança do local de
residência;

II - ser vítima de ameaça em razão de ter sido arrolado como
testemunha em procedimento policial ou judicial, originado de fato em
que não tenha atuado como autor, co-autor ou partícipe;

III - que resida em local de elevado índice de criminalidade
comprovado em estatística de fatos policiais oriundos do módulo de
Registro de Eventos de Defesa Social - Reds - e onde seja contínua
ou iminente a presença de autores de eventos delituosos que efetuem
ameaças ao servidor ou a seus familiares.

§ 2º - A situação de risco de morte ou integridade física deverá ser
comprovada por meio de procedimento administrativo instaurado no
âmbito da instituição a qual se encontra vinculado o servidor.

Art. 4º - São recursos do Fundo:
I - os consignados no Orçamento do Estado ou em créditos

adicionais;
II - retornos relativos ao principal e encargos de financiamentos

concedidos pelo Fundo;
III - recursos provenientes de operações de crédito interno e externo

de que o Estado seja mutuário, destinadas ao Fundo;
IV - os provenientes de outras origens, conforme disposto nas Leis

Orçamentárias Anuais.
§ 1º - O Fundo transferirá ao Tesouro Estadual recursos para

pagamento integral ou parcial de serviço e amortização de dívidas
contraídas pelo Estado em operações de crédito interno e externo
destinadas ao Fundo, na forma e nas condições estabelecidas em
regulamento.

§ 2º - O superávit financeiro do Fundo, apurado no término de cada
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exercício, será mantido em seu patrimônio, ficando autorizada sua
utilização nos exercícios seguintes.

Art. 5º - O Fundo, de caráter rotativo e de natureza e
individualização contábeis, terá seus recursos aplicados
exclusivamente na modalidade de financiamentos reembolsáveis, sem
prejuízo do disposto no § 1º do art. 3º desta lei.

Art. 6º - São requisitos para a concessão de financiamentos com
recursos do Fundo, além de outros previstos em regulamento:

I - enquadramento da proposição de financiamento pelo Grupo
Coordenador;

II - conclusão favorável da análise do pedido de financiamento,
quanto à disponibilidade de margem consignável do proponente,
observando-se o limite máximo de comprometimento previsto em
regulamento;

III - estar o proponente em situação regular perante o IPSM, nos
termos da Lei nº 10.366, de 1990;

IV - ter o proponente no mínimo três anos de efetivo serviço;
V - ter o proponente no máximo setenta e cinco anos de idade na

data final do financiamento, quando o contrato deverá estar liquidado
e integralmente quitado;

VI - inexistência de concessão de financiamento anterior em favor do
proponente no âmbito do Fundo Habitacional;

§ 1º - Para efeito de desconto previsto nesta lei, a soma mensal de
consignações facultativas e compulsórias, em folha de pagamento de
militar ou pensionista, poderá alcançar o limite de 70% (setenta por
cento) de sua remuneração ou proventos brutos, deduzidas as
vantagens variáveis.

§ 2º - Para os beneficiários do Fundo que sejam cônjuges, é
facultada a soma das margens consignáveis disponíveis, para
definição do valor a ser financiado, nos termos do regulamento.

Art. 7º - Os financiamentos com recursos do Fundo estão sujeitos às
seguintes condições gerais, além de outras estabelecidas em
regulamento:

I - prazo máximo de financiamento de 360 (trezentos e sessenta)
meses;

II - reajuste mensal do saldo devedor por índice de preço ou taxa
financeira, nos termos do regulamento;
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III – juros de até 10% (dez por cento) ao ano, incidentes sobre o

saldo devedor reajustado, na forma do disposto no inciso II e pagos
juntamente com as prestações mensais de amortização;

IV - garantias reais ou fidejussórias a critério do agente financeiro;
V - remuneração do agente executor de 0,5% a.a. (meio por cento

ao ano), incluída na taxa de juros;
VI - remuneração do agente financeiro, de 1,5% a.a. (um e meio por

cento ao ano), incluída na taxa de juros;
VII - valor-limite do financiamento, nos termos do regulamento;
VIII - constituição de reserva para quitação do saldo de

financiamento, proporcionalmente à composição de renda
estabelecida em contrato, no caso de morte ou invalidez permanente
do beneficiário, exceto caso de auto-extermínio, equivalente a 0,2%
a.a. (zero vírgula dois por cento ao ano), cobrada juntamente com as
parcelas de amortização, corrigidas nos termos dos incisos II e III.

§ 1º - A taxa de juros a que se refere o inciso III deverá ser reduzida
para até 2,5% (dois e meio por cento) ao ano enquanto o beneficiário
mantiver a condição de segurado ou pensionista do IPSM e desde que
não haja prejuízo para o equilíbrio financeiro e atuarial do Fundo,
observados os demais critérios previstos em regulamento.

§ 2º - Se o beneficiário for proprietário de outro imóvel, a taxa de
juros a que se refere o inciso III deverá ser reduzida para até 5%
(cinco por cento) ao ano enquanto o segurado mantiver a condição de
segurado ou pensionista do IPSM e desde que não haja prejuízo para
o equilíbrio financeiro e atuarial do Fundo, observados os demais
critérios previstos em regulamento.

§ 3º - O contrato de financiamento será repactuado quando o
beneficiário perder a condição de segurado ou pensionista, nos
termos do regulamento, cabendo a ele os ônus decorrentes da
formalização do instrumento contratual.

§ 4º - O montante destinado à constituição da reserva de que trata o
inciso VIII pertence ao patrimônio do Fundo e não será restituído ao
beneficiário.

Art. 8º - O regulamento do Fundo estabelecerá:
I - parâmetros operacionais e complementares relativos às

condições gerais do art. 6º e aos requisitos estabelecidos no art. 5º;
II - outros requisitos e normas relativos aos processos de
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enquadramento e de aprovação das solicitações de financiamento;

III - sanções e penalidades para os casos de inadimplemento
financeiro e de irregularidades praticadas pelo beneficiário durante a
vigência do contrato de financiamento, sem prejuízo das sanções
civis, penais e administrativas aplicáveis.

Art. 9º - O Fundo terá como órgão gestor e agente executor o IPSM,
ao qual compete:

I - representar judicial e extrajudicialmente o Fundo;
II - assumir direitos e obrigações em nome do Fundo, observado o

disposto no art. 9º desta lei;
III - elaborar a proposta orçamentária anual do Fundo, em conjunto

com o agente financeiro;
IV - providenciar a inclusão dos recursos de qualquer fonte no

orçamento do Fundo, em conjunto com o agente financeiro;
V - organizar cronograma financeiro de receita e despesa do Fundo,

em conjunto com o agente financeiro e acompanhar a sua execução;
VI - elaborar e encaminhar às autoridades competentes minutas de

atos normativos relacionados às operações do Fundo;
VII - apresentar ao Tribunal de Contas do Estado e a outros órgãos

de fiscalização competentes a prestação anual de contas do Fundo e
outros demonstrativos solicitados por estes órgãos;

VIII - prestar assistência e orientações aos beneficiários;
IX - definir as diretrizes de aplicação dos recursos, em conjunto com

o agente financeiro;
X - aplicar os recursos do Fundo na forma estabelecida no

cronograma financeiro, respeitadas as normas e os procedimentos
definidos por esta lei, em conjunto com o agente financeiro;

XI - celebrar convênios ou contratos em nome do Fundo visando
desenvolver atividades vinculadas aos objetivos do Fundo, bem como
a agilizar a sua operacionalização, na forma estabelecida no
regulamento;

XII - informar ao agente financeiro acerca da mudança da situação
do beneficiário perante o IPSM, para fins dos §§ 1º e 3º do art. 6º.

Parágrafo único - Os custos decorrentes de convênio ou contrato a
que se refere o inciso XI caberão integralmente ao Fundo, sem
prejuízo do cronograma de liberação dos financiamentos aprovados,
na forma de ressarcimento ao IPSM pelos gastos incorridos ou na
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forma de pagamento direto à entidade conveniada ou contratada,
conforme dispuser o regulamento.

Art. 10 - O agente financeiro do Fundo é o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -, que atuará como
mandatário do Estado para a contratação das operações com
recursos do Fundo, ao qual compete, além das atribuições conjuntas
estabelecidas no art. 8º:

I - contratar as operações com recursos do Fundo, respeitada a
deliberação do Grupo Coordenador e as condições e valores
constantes do respectivo enquadramento;

II - aplicar sanções e penalidades previstas em regulamento para os
casos de inadimplemento ou de irregularidade nas operações com
recursos do Fundo;

III - efetuar, quando for o caso, a cobrança dos créditos concedidos
em todas as instâncias, com base em seus atos normativos próprios,
podendo, também, promover a inserção dos devedores inadimplentes
e seus coobrigados em órgão de restrição ao crédito e em cadastros
pertinentes;

IV - celebrar acordos com o fim de recebimento de valores devidos
ao Fundo, podendo transigir em relação às penalidades previstas em
regulamento;

V - promover a alienação de bens dados em pagamento e efetuar a
transferência dos valores obtidos para o patrimônio do Fundo;

VI - emitir relatórios para o órgão gestor e outros órgãos de
fiscalização competentes relativos à aplicação dos recursos do Fundo;

VII - repactuar os contratos de financiamento, nos casos em que o
beneficiário perca a condição de segurado ou pensionista do IPSM,
nos termos do regulamento;

VIII - informar aos órgãos competentes os valores a serem debitados
das folhas de pagamentos dos beneficiários, nos termos da lei, do
regulamento e do instrumento contratual firmado entre as partes;

IX - celebrar convênios ou contratos em nome do Fundo visando
desenvolver atividades vinculadas aos seus objetivos, bem como
agilizar sua operacionalização, na forma estabelecida no regulamento.

§ 1º - O ordenador de despesas do Fundo é o representante do
BDMG.

§ 2º - Os custos decorrentes de convênio ou contrato a que se refere
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o inciso IX caberão integralmente ao Fundo, sem prejuízo do
cronograma de liberação dos financiamentos aprovados, na forma de
ressarcimento ao BDMG pelos gastos incorridos ou na forma de
pagamento direto à entidade conveniada ou contratada, conforme
dispuser o regulamento.

Art. 11 - Cabe à Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - a
supervisão financeira do órgão gestor e do agente financeiro, no que
se refere à elaboração da proposta orçamentária e do cronograma
financeiro da receita e da despesa do Fundo.

Art. 12 - Integram o Grupo Coordenador do Fundo:
I - um representante do IPSM;
II - um representante do BDMG;
III - um representante da Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG;
IV - um representante do Corpo de Bombeiros Militar de Minas

Gerais - CBMMG;
V - um representante da SEF;
VI - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão - Seplag.
VII - três representantes dos segurados e beneficiários do IPSM,

sendo um militar da ativa, um militar da reserva ou reformado e um
pensionista do IPSM, escolhidos, juntamente com os seus suplentes,
pelas entidades de classe dos militares de Minas Gerais com no
mínimo dois mil e quinhentos sócios militares e que tenham
representação em âmbito estadual.

§ 1º - O Grupo Coordenador será presidido pelo representante do
IPSM, ao qual caberá a decisão em caso de empate nas deliberações.

§ 2º - O Grupo Coordenador reunir-se-á, ordinariamente, uma vez
por ano e, extraordinariamente, por convocação do órgão gestor do
Fundo ou por decisão da maioria de seus membros.

§ 3º - Os membros do Grupo Coordenador informarão ao órgão
gestor seus representantes, titulares e suplentes.

Art. 13 - O Grupo Coordenador do Fundo tem as seguintes
atribuições e competências:

I - receber, analisar, enquadrar e deliberar sobre os financiamentos
a serem concedidos com recursos do Fundo;

II - encaminhar ao agente financeiro os processos aprovados, com
as respectivas condições e valores de enquadramento;
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III - propor a política geral de aplicação dos recursos do Fundo;
IV - deliberar e aprovar, por maioria simples, os atos normativos do

Fundo;
V - acompanhar a execução orçamentária e financeira do Fundo;
VI - propor ao órgão gestor, agente executor e agente financeiro a

readequação ou extinção do Fundo;
VII - propor ou alterar critérios para enquadramento de solicitações

de financiamento ao Fundo e sobre formas de custeio de assistência à
habitação de que trata o art. 1º;

VIII - deliberar, por unanimidade, acerca de outros requisitos para a
concessão de financiamentos com recursos do Fundo;

IX - dirimir dúvidas e casos omissos referentes à aplicação de
dispositivos legais pertinentes e sobre aspectos operacionais do
Fundo, nos limites da lei;

X - elaborar e aprovar seu regimento interno.
Art. 14 - Os demonstrativos financeiros do Fundo obedecerão ao

disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e aos
demais atos normativos aplicáveis.

Art. 15 - Fica revogado o § 2º do art. 4º da Lei nº 10.366, de 28 de
dezembro de 1990, passando o § 3º a vigorar com a seguinte
redação:

“Art. 4º - (...)
§ 3º - Os valores percentuais indicados no § 1º serão revistos

sempre que se alterar o Plano Atuarial.”.
Art. 16 - Para fins de desconto em folha de pagamento, fica o BDMG

credenciado como agente consignatário junto ao Estado para operar
os contratos de financiamento habitacional com recursos do fundo de
que trata esta lei.”.

(...)
Art. 17 - Os saldos em aberto existentes no Grupo de Contas

Contábeis relacionadas ao Passivo Circulante da PMMG e do
CBMMG, representativos de Obrigações Liquidadas a Pagar inscritas
até 30 de setembro de 2008, em nome do IPSM, referentes a
contribuições patronais para assistência e previdência sociais, terão
suas baixas promovidas pelo Tesouro Estadual, observados os
procedimentos definidos nos §§ seguintes e no regulamento.

§ 1º - A Auditoria-Geral do Estado - Auge -, no prazo de sessenta
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dias contados a partir da data de publicação desta lei, promoverá a
certificação dos saldos referidos no “caput” deste artigo.

§ 2º - A baixa dos saldos a ser promovida pelo Tesouro Estadual,
observado o disposto no § 1º, cujo montante apurado junto ao
Sistema Integrado de Administração Financeira - Siafi - MG -, posição
em 30 de setembro de 2008 - é de R$1.236.872.054,50 (um bilhão
duzentos e trinta e seis milhões oitocentos e setenta e dois mil
cinqüenta e quatro reais e cinqüenta centavos), será efetivada com
observância dos seguintes critérios:

I - R$760.345.182,33 (setecentos e sessenta milhões trezentos e
quarenta e cinco mil cento e oitenta e dois reais e trinta e três
centavos) serão pagos pelo Tesouro Estadual ao IPSM em 360
(trezentas e sessenta) parcelas, sucessivas e mensais, acrescidas, de
juros de 6% (seis por cento) ao ano, com vencimento no último dia útil
de cada mês, devendo a primeira parcela ser paga no mês de janeiro
de 2010, mês no qual passarão a incidir os juros;

II - R$476.526.872,17 (quatrocentos e setenta e seis milhões
quinhentos e vinte e seis mil oitocentos e setenta e dois reais e
dezessete centavos) serão destinados à formação do patrimônio do
Fundo, a que se refere esta lei.

§ 3º - A baixa dos saldos de que trata o § 2º está condicionada à
demonstração atuarial de que o IPSM detém recursos suficientes para
a solvência de todos os seus compromissos previdenciários,
independentemente dos valores cuja baixa será procedida.

§ 4º - O órgão gestor do Fundo, no exercício de 2008, poderá
proceder ao empenho da despesa, em nome do agente financeiro do
Fundo, dos valores estimados para os financiamentos a serem
concedidos no âmbito do Fahmemg, limitado ao valor previsto no
inciso II do § 2º.

Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.939/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
“institui a Gratificação Complementar de Produtividade - GCP -, a ser
paga na carreira da Advocacia Pública do Estado”.

O projeto foi aprovado em 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, e
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retorna a esta Comissão para receber parecer em 2º turno, nos termos
do art. 189 do Regimento Interno.

Em anexo, segue a redação do vencido, que é parte deste parecer.
Fundamentação

A proposição em pauta cria a Gratificação Complementar de
Produtividade - GCP -, a ser paga na carreira da Advocacia Pública do
Estado, que corresponderá à diferença entre um valor bruto mínimo e
aquele resultante do rateio mensal de honorários devidos a cada
Procurador do Estado, no mês em que os honorários rateados forem
inferiores àquele valor bruto mínimo.

O valor da GCP corresponderá à diferença entre o valor bruto de
R$5.000,00 e aquele resultante do rateio mensal de honorários devido
a cada Procurador do Estado, não se incorporando à remuneração
para nenhuma finalidade. Tampouco será considerado para o cálculo
de qualquer outra vantagem.

Durante o exame da matéria no 1º turno, esta Comissão apresentou
o Substitutivo nº 2, que acrescentou, entre outros, dispositivos enviado
por emenda de autoria do Governador.

As modificações introduzidas pelo Substitutivo nº 2 corrigem a tabela
de remuneração de cargos de Procurador-Chefe e de Advogado
Regional do Estado, equiparando-os aos cargos de Consultor
Jurídico-Chefe e de Subadvogado-Geral do Contencioso; criam onze
funções gratificadas de assessoramento, privativas de Procurador do
Estado; concedem aos honorários advocatícios de sucumbência as
prerrogativas e privilégios concedidos aos créditos tributários inscritos
em dívida ativa; e fixam os percentuais sobre o valor da dívida para o
pagamento dos honorários, nas hipóteses de confissão ou
parcelamento de créditos do Estado e remissão ou anistia geral.

O relator entende que a matéria ainda pode ser aprimorada por esta
Comissão, razão pela qual apresentamos substitutivo ao projeto.

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

2.939/2008, no 2° turno, na forma do Substitutivo n º 1, a seguir
apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui a Gratificação Complementar de Produtividade - GCP -, na

carreira da Advocacia Pública do Estado.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituída a Gratificação Complementar de

Produtividade – GCP –, a ser paga ao Procurador do Estado em
efetivo exercício que fizer jus, segundo critérios definidos pela
Advocacia-Geral do Estado – AGE –, ao recebimento de honorários
de sucumbência.

§ 1º – A GCP será concedida apenas no mês em que os
honorários rateados forem inferiores, em relação a cada Procurador
do Estado, ao valor bruto mínimo de R$5.000,00 (cinco mil reais).

§ 2º – O valor da GCP corresponderá à diferença entre o valor bruto
de R$5.000,00 (cinco mil reais) e aquele resultante do rateio mensal
de honorários devido a cada Procurador do Estado.

§ 3º – A GCP não se incorpora à remuneração para nenhum fim e
não é considerada para o cálculo de qualquer outra vantagem.

§ 4º – Quando os honorários devidos em função do rateio mensal,
por Procurador do Estado, forem superiores ao valor bruto de
R$5.000,00 (cinco mil reais), o valor excedente, até o limite que
corresponder aos pagamentos já realizados a título da GCP, a partir
de janeiro de 2009, permanecerá em conta bancária específica, nos
termos do regulamento.

§ 5º – O valor excedente retido na forma do § 4º deverá ser utilizado
para pagamento de eventuais complementações futuras de honorários
nos meses em que o total arrecadado não conseguir atingir, em razão
de novo rateio, a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), sem
prejuízo do pagamento da GCP, caso ainda se faça necessário.

§ 6º – Observados os termos dos §§ 4º e 5º, se o valor excedente
dos honorários não for suficiente para compensar, em parcela única,
os pagamentos já realizados a título de GCP, a retenção desse valor
será feita em parcelas sucessivas e mensais, tantas quantas se
fizerem necessárias.

§ 7º – O Procurador do Estado que fizer jus ao recebimento de
honorário de sucumbência de forma proporcional terá direito à
gratificação GCP na mesma proporção “pro rata”.

Art. 2º – A AGE encaminhará à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão – Seplag –, até o quinto dia útil de cada mês,
relatório contendo as seguintes informações:

I – o valor dos honorários advocatícios arrecadados pela AGE no
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mês anterior e o valor do rateio individual de honorários advocatícios;
e

II – extrato da conta bancária referida no art. 1º, evidenciando o valor
retido na conta bancária específica.

Art. 3º – Os honorários advocatícios de sucumbência são cobrados
pelo Estado e recebem o mesmo tratamento jurídico que a lei concede
ao crédito tributário inscrito em dívida ativa.

§ 1º – Os honorários advocatícios de sucumbência devidos aos
Procuradores do Estado, decorrentes de confissão ou parcelamento
de créditos do Estado cobrados judicialmente, são de 10% (dez por
cento) sobre o valor da dívida.

§ 2º – Quando o recebimento de honorários advocatícios de
sucumbência forem em decorrência de remissão ou anistia geral, o
percentual de honorários poderá ser reduzido até o percentual de 5%
(cinco por cento) nos termos do decreto e poderão ser divididos no
mesmo número de parcelas do principal, observado o valor mínimo
fixado em regulamento.

Art. 4º – A Tabela de Vencimento Básico e Gratificação de Função
dos cargos de Procurador-Chefe e Advogado Regional do Estado, de
provimento em comissão da AGE, é a constante no Anexo I desta lei:

Parágrafo único – A Gratificação de Função de que trata o “caput”
deste artigo é a prevista no art. 41 da Lei Complementar nº 30, de 10
de agosto de 1993, no § 4º do art. 40 e no parágrafo único do art. 42
da Lei Complementar nº 35, de 29 de dezembro de 1994.

Art. 5º – Ficam criadas, no âmbito da AGE, onze Funções
Gratificadas de Direção e Assessoramento Superior, cujo valor é o
constante no Anexo II desta lei.

§ 1º – As atribuições das funções gratificadas de que trata o “caput”
deste artigo serão definidas em decreto.

§ 2º – As funções gratificadas criadas por este artigo terão sua
identificação e destinação fixadas em decreto e serão exercidas por
Procuradores do Estado designados por ato do Governador do
Estado.

§ 3º – A gratificação de que trata este artigo será paga
cumulativamente à remuneração do cargo efetivo do servidor
designado nos termos do § 2º e não se incorporará, para nenhum
efeito, à remuneração do servidor nem constituirá base para o cálculo
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de nenhuma vantagem remuneratória.

Art. 6º – Ficam extintas no âmbito da AGE as vinte funções
gratificadas de consultoria jurídica – FCJ – criadas pelo art. 4º da Lei
Delegada nº 177, de 29 de janeiro de 2007.

Art. 7º – O §§ 3º e 4º do art. 9º da Lei nº 15.298, de 6 de agosto de
2004, passam a vigorar com a seguinte redação, acrescentando-se o
seguinte § 5º:

“Art. 9º – (...)
§ 3º – O Ouvidor-Geral e o Ouvidor-Geral Adjunto terão mandato de

dois anos, admitidas duas reconduções por igual período.
§ 4º – Os Ouvidores de que tratam os §§1º e 2º deste artigo tem

mandato de dois anos, admitida uma recondução por igual período.
§ 5º – Os Ouvidores de que trata esta lei são nomeados pelo

Governador do Estado, por indicação do Ouvidor-Geral, observado o
disposto neste artigo e no § 2º do art. 2º desta lei.”

Art. 8º – Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2009.
Art. 9º – Fica revogado o inciso II do “caput” do art. 24 da Lei nº

17.600, de 1º de julho de 2008.
ANEXO I

(a que se refere o art. da Lei nº , de de de 2008)
* - A tabela contendo o Anexo I foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 18.12.2008
ANEXO II

(a que se refere o art. da Lei nº , de de de 2008)
* - A tabela contendo o Anexo II foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 18.12.2008
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Juarez Távora

- Gilberto Abramo.
PROJETO DE LEI Nº 2.939/2008

(Redação do Vencido)
Institui a Gratificação Complementar de Produtividade - GCP - na

carreira da Advocacia Pública do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Fica instituída a Gratificação Complementar de

Produtividade – GCP –, a ser paga ao Procurador do Estado em
efetivo exercício que fizer jus, segundo critérios definidos pela
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Advocacia-Geral do Estado – AGE –, ao recebimento de honorários
de sucumbência.

§ 1º – A GCP será concedida apenas no mês em que os
honorários rateados forem inferiores, em relação a cada Procurador
do Estado, ao valor bruto mínimo de R$5.000,00 (cinco mil reais).

§ 2º – O valor da GCP corresponderá à diferença entre o valor bruto
de R$5.000,00 (cinco mil reais) e aquele resultante do rateio mensal
de honorários devido a cada Procurador do Estado.

§ 3º – A GCP não se incorpora à remuneração para nenhum fim e
não é considerada para o cálculo de nenhuma outra vantagem.

§ 4º – Quando os honorários devidos em função do rateio mensal,
por Procurador do Estado, forem superiores ao valor bruto de
R$5.000,00 (cinco mil reais), o valor excedente, até o limite que
corresponder aos pagamentos já realizados a título da GCP, a partir
de janeiro de 2009, permanecerá em conta bancária específica, nos
termos do regulamento.

§ 5º – O valor excedente retido na forma do § 4º deverá ser utilizado
para pagamento de eventuais complementações futuras de honorários
nos meses em que o total arrecadado não conseguir atingir, em razão
de novo rateio, a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), sem
prejuízo do pagamento da GCP, caso ainda se faça necessário.

§ 6º – Observados os termos dos §§ 4º e 5º, se o valor excedente
dos honorários não for suficiente para compensar, em parcela única,
os pagamentos já realizados a título de GCP, a retenção desse valor
será feita em parcelas sucessivas e mensais, tantas quantas se
fizerem necessárias.

§ 7º – O Procurador do Estado que fizer jus ao recebimento de
honorário de sucumbência de forma proporcional terá direito à
gratificação GCP na mesma proporção “pro rata”.

Art. 2º – A AGE encaminhará à Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão – Seplag –, até o quinto dia útil de cada mês,
relatório contendo as seguintes informações:

I – o valor dos honorários advocatícios arrecadados pela AGE no
mês anterior e o valor do rateio individual de honorários advocatícios;

II – extrato da conta bancária referida no art. 1º, evidenciando o valor
retido na conta bancária específica.

Art. 3º – Os honorários advocatícios de sucumbência são cobrados
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pelo Estado e gozam das mesmas prerrogativas e privilégios que a lei
concede ao crédito tributário inscrito em dívida ativa.

§ 1º – Os honorários advocatícios de sucumbência devidos aos
Procuradores do Estado, decorrentes de confissão ou parcelamento
de créditos do Estado cobrados judicialmente, são de 10% (dez por
cento) sobre o valor da dívida.

§ 2º – Quando o recebimento de honorários advocatícios de
sucumbência forem em decorrência de remissão ou anistia geral, o
percentual de honorários poderá ser reduzido até o percentual de 5%
(cinco por cento) nos termos do decreto e poderão ser divididos no
mesmo número de parcelas do principal, observado o valor mínimo
fixado em regulamento.

Art. 4º – A Tabela de Vencimento Básico e Gratificação de Função
dos cargos de Procurador-Chefe e Advogado Regional do Estado, de
provimento em comissão da AGE, é a constante no Anexo I desta lei:

Parágrafo único – A Gratificação de Função de que trata o “caput”
deste artigo é a prevista no art. 41 da Lei Complementar nº 30, de 10
de agosto de 1993, no § 4º do art. 40 e no parágrafo único do art. 42
da Lei Complementar nº 35, de 29 de dezembro de 1994.

Art. 5º – Ficam criadas, no âmbito da AGE, onze Funções
Gratificadas de Direção e Assessoramento Superior, cujo valor é o
constante no Anexo II desta lei.

§ 1º – As atribuições das funções gratificadas de que trata o “caput”
deste artigo serão definidas em decreto.

§ 2º – As funções gratificadas criadas por este artigo terão sua
identificação e destinação fixadas em decreto e serão exercidas por
Procuradores do Estado designados por ato do Governador do
Estado.

§ 3º – A gratificação de que trata este artigo será paga
cumulativamente à remuneração do cargo efetivo do servidor
designado nos termos do § 2º e não se incorporará, para nenhum
efeito, à remuneração do servidor nem constituirá base para o cálculo
de nenhuma vantagem remuneratória.

Art. 6º – Ficam extintas no âmbito da AGE as vinte funções
gratificadas de consultoria jurídica – FCJ – criadas pelo art. 4º da Lei
Delegada nº 177, de 29 de janeiro de 2007.

Art. 7º – O §§ 3º e 4º do art. 9º da Lei nº 15.298, de 6 de agosto de
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2004, passam a vigorar com a seguinte redação, acrescentando-se o
seguinte § 5º:

“Art. 9º – (...)
§ 3º – O Ouvidor-Geral e o Ouvidor-Geral Adjunto terão mandato de

dois anos, admitidas duas reconduções por igual período.
§ 4º – Os Ouvidores de que tratam os §§1º e 2º deste artigo tem

mandato de dois anos, admitida uma recondução por igual período.
§ 5º – Os Ouvidores de que trata esta Lei são nomeados pelo

Governador do Estado, por indicação do Ouvidor-Geral, observado o
disposto neste artigo e no § 2º do art. 2º desta Lei.”

Art. 8º – Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2009.
ANEXO I

(a que se refere o art. da Lei nº , de de de 2008)
* - A tabela contendo o Anexo I foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 18.12.2008
ANEXO II

(a que se refere o art. da Lei nº , de de de 2008)
* - A tabela contendo o Anexo II foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 18.12.2008
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 530/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 530/2007, de autoria do Deputad o Padre João,

que fixa critérios para as pulverizações com inseticidas, herbicidas e
congêneres, por via aérea, de áreas agrícolas do Estado de Minas
Gerais, foi aprovado no 2° turno, com a Emenda n° 1  ao vencido no 1°
turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 530/2007
Acrescenta o art. 9°-A à Lei n° 10.545, de 13 de de zembro de 1991,

que dispõe sobre produção, comercialização e uso de agrotóxico e
afins e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica acrescentado à Lei n° 10.545, de 13 de dezembro de
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1991, o seguinte art. 9°-A:

“Art. 9°-A - Sem prejuízo das exigências contidas n a legislação
federal, os órgãos competentes do sistema operacional da agricultura
e de meio ambiente estabelecerão, em regulamento, normas técnicas
para a aplicação de agrotóxico com o uso de aeronaves, nas quais
serão definidas, pelo menos:

I - a distância mínima entre o local da aplicação e cidades,
povoações, áreas rurais habitadas e moradias isoladas;

II - a distância mínima entre o local da aplicação e mananciais de
abastecimento público, mananciais de água e agrupamentos de
animais.

Parágrafo único - O descumprimento das normas a que se refere o
“caput” deste artigo sujeita o infrator ao pagamento de multa, nos
termos do inciso II do “caput” do art. 14.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Inácio

Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 699/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 699/2007, de autoria do Deputad o Sargento

Rodrigues, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Conceição das Alagoas o imóvel que especifica, foi
aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

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

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

PROJETO DE LEI N° 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. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Conceição das Alagoas 50% (cinqüenta por cento) do imóvel com
área de 3.080m² (três mil e oitenta metros quadrados), situado na Rua
Quintino Bocaiúva, esquina com a Rua Aimorés, naquele Município,
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registrado sob o n° 4.165, às fls. 38v. e 39v. do L ivro 3-G, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Conceição das Alagoas.

Parágrafo único - A parte do imóvel a que se refere o “caput”
destina-se à edificação de Unidade Integrada de Desenvolvimento
Social para atendimento a pessoas de baixa renda.

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, 16 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Inácio

Franco.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 734/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 734/2007, de autoria do Deputad o André

Quintão, que institui o Certificado-Inclusão e o Selo-Inclusão no
Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2° turno, n a forma do
vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 734/2007
Institui o Certificado de Inclusão Social.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica instituído o Certificado de Inclusão  Social, a ser

concedido, anualmente, à pessoa física ou jurídica que contribuir para
a viabilização da autonomia tecnológica nacional, especialmente por
meio do desenvolvimento de pesquisa ou trabalho experimental no
campo da medicina preventiva e terapêutica, com a publicação e
divulgação de seus resultados, ou no da produção de equipamentos
especializados destinados ao portador de deficiência ou de mobilidade
reduzida.

§ 1° - O certificado de que trata esta lei será con cedido pelo
Governador do Estado, na presença dos presidentes do Conselho
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Estadual de Defesa dos Portadores de Deficiência e do Conselho
Estadual do Idoso.

§ 2° - A relação dos agraciados e a data da concess ão do certificado
de que trata esta lei serão fixadas em decreto.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Inácio

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

1.888/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.888/2007, de autoria do Gover nador 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 n° 15. 910, de 21 de
dezembro de 2005, foi aprovado no 2° turno, com a E menda n° 1 ao
vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.888/2007
Altera a Lei n° 15.910, de 21 de dezembro de 2005, que dispõe

sobre o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento
Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais -
Fhidro -, e o art. 23 da Lei n° 14.309, de 19 de ju nho de 2002, que
dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no
Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Os dispositivos abaixo relacionados da Le i n° 15.910, de 21

de dezembro de 2005, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2° - O Fhidro tem por objetivo dar suporte fi nanceiro a

programas e projetos que promovam a racionalização do uso e a
melhoria dos recursos hídricos, quanto aos aspectos qualitativos e
quantitativos, inclusive aqueles relacionados com a prevenção de
inundações e o controle da erosão do solo, em consonância com as
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Leis Federais n°s 6.938, de 31 de agosto de 1981, e  9.433, de 8 de
janeiro de 1997, e com a Lei n° 13.199, de 29 de ja neiro de 1999.

(...)
Art. 4° - (...)
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

n° 13.199, 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.
Parágrafo único - Os beneficiários de recursos não reembolsáveis

deverão apresentar comprovação de sua atuação na preservação, na
conservação ou na melhoria dos recursos naturais.

Art. 5° - O Fhidro, de natureza e individualização contábeis, terá
seus recursos aplicados, nos termos do art. 3° da L ei Complementar
n° 91, de 21 de dezembro de 2006, nas seguintes mod alidades:

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

II - não reembolsável, para pagamento de despesas de consultoria,
elaboração e implantação de projetos ou empreendimentos de
proteção e melhoria dos recursos hídricos, aprovados pelos comitês
de bacias hidrográficas da respectiva área de influência ou, na falta ou
omissão destes, pelo CERH;

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

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

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

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

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

I - implantar os instrumentos de gestão de recursos hídricos, nos
termos da Lei n° 13.199, de 1999;

II - proteger, conservar e recuperar bacias hidrográficas;
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.

§ 5° - O superávit financeiro do Fhidro, apurado ao  término de cada
exercício fiscal, será mantido em seu patrimônio, ficando autorizada a
sua utilização nos exercícios seguintes, inclusive em aplicação na
criação e na estruturação de unidades de conservação estaduais e
municipais, de domínio público, relevantes para a preservação de
recursos hídricos.

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

§ 7° - Fica vedada a deliberação sobre aplicação de  recursos “ad
referendum” do Grupo Coordenador do Fhidro.

Art. 6° - Na definição das modalidades operacionais  específicas dos
programas de financiamentos reembolsáveis, serão observadas as
seguintes condições gerais:

(...)
§ 1° - Para a obtenção do financiamento previsto ne ste artigo, os

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

(...)
§ 3° - O Grupo Coordenador do Fhidro poderá estabel ecer, por

decisão unânime, critérios distintos de financiamento, relativos a
prazo, valor e forma de amortização, respeitadas as demais condições
previstas neste artigo, nos casos de empreendimento de interesse
socioeconômico para o Estado.

(...)
Art. 8° - O agente financeiro dos recursos reembols áveis do Fhidro é

o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. - BDMG -, que
terá as seguintes atribuições:

(...)
III - liberar os recursos reembolsáveis do Fhidro, obedecendo à

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

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

taxa de juros de que trata o inciso III do “caput” do art. 6°.
Art. 9° - O BDMG atuará como mandatário do Estado p ara contratar

operação de financiamento com recursos reembolsáveis do Fhidro e
para efetuar a cobrança dos créditos concedidos, podendo, para tanto,
recorrer às medidas judiciais cabíveis.

(...)
Art. 10 - Compete à Secretaria de Estado de Fazenda - SEF - a

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

§ 1° - A supervisão da SEF, tal como prevista no “c aput” deste
artigo, estende-se às atividades do BDMG, em sua condição de
agente financeiro de recursos reembolsáveis do Fhidro.

§ 2° - A Semad e o BDMG, no âmbito de suas respecti vas
competências como agentes, ficam obrigados a apresentar relatórios
específicos à SEF, na forma solicitada.”.

Art. 2° - A Lei n° 15.910, de 2005, passa a vigorar  acrescida do
seguinte art. 6°-A:
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“Art. 6°-A - Na definição das modalidades operacion ais específicas

dos programas de financiamento não reembolsável, serão observadas
as seguintes condições gerais:

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

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

§ 1° - A definição das contrapartidas para fins das  operações de
financiamento não reembolsável será objeto de regulamento.

§ 2° - As penalidades e os procedimentos a serem ap licados em
relação aos casos de inadimplemento e de irregularidades praticadas
pelos beneficiários de operações com recursos não reembolsáveis
serão definidos em regulamento.”.

Art. 3° - O “caput” do art. 7° Lei n° 15.910, de 20 05, passa a vigorar
com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido dos seguintes §§
1°, 2° e 3°:

“Art. 7° - A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - Semad - exercerá as funções de
gestor e de agente executor do Fhidro, bem como de mandatária do
Estado para a liberação de recursos não reembolsáveis, além das
seguintes atribuições:

(...)
§ 1° - As funções de agente executor atribuídas à S emad serão

exercidas conforme estabelecido em regulamento, observados a Lei
Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, o Decreto  n° 43.635, de 20
de outubro de 2003, o Decreto n° 44.293, de 10 de m aio de 2006, e a
Resolução Conjunta Seplag e Auge n° 5.958, de 2006.

§ 2° - Compete ao Instituto Mineiro de Gestão das Á guas - Igam -,
órgão vinculado à Semad, exercer, conforme regulamento, as
atribuições de Secretaria Executiva do Fhidro.

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

Art. 4° - O art. 23 da Lei n° 14.309, de 19 de junh o de 2002, fica
acrescido do seguinte inciso VI, passando o seu inciso VI a vigorar
como VII:
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“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;”.

Art. 5° - Ficam revogados os §§ 2°, 4° e 5° do art.  6° da Lei n°
15.910, de 21 de dezembro de 2005.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Gilberto

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

1.949/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.949/2007, de autoria da Deput ada Ana Maria
Resende, que acrescenta o inciso IV ao art. 30 da Lei n° 15.424, de 30
de dezembro de 2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a
cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos atos
praticados pelos serviços notariais e de registro, o recolhimento da
Taxa de Fiscalização Judiciária e a compensação dos atos sujeitos à
gratuidade estabelecida em lei federal e dá outras providências, foi
aprovado em 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.949/2007
Altera a Lei n° 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe

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

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° – Fica acrescentado à Lei n° 15.424, de 30 de dezembro de

2004, o seguinte art. 21-A:
“Art. 21-A – O Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais afixará

nas dependências do serviço, em local visível e de fácil acesso ao
público, cartazes de fácil leitura informando os atos de sua
competência sujeitos à gratuidade.”.

Art. 2° – Fica acrescentado ao art. 30 da Lei n° 15 .424, de 2004, o
seguinte inciso IV:

“Art. 30 – (...)
IV – não afixar cartazes conforme disposto no art. 21-A desta lei.”.
Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Juarez Távora, relator - Ademir

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

1.985/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.985/2008, de autoria do Deput ado Délio
Malheiros, que proíbe o indeferimento de crédito para financiamento
habitacional por inclusão de nome nos cadastros de proteção ao
crédito, foi aprovado no 2° turno, na forma do venc ido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.985/2008
Estabelece regra para a concessão de empréstimo habitacional na

forma que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O fato de o nome do devedor constar em ca dastro de

proteção ao crédito não pode constituir razão única para indeferimento
de concessão de empréstimo habitacional a ser pago mediante
desconto consignado em folha de pagamento, nos programas de
habitação que envolvam recursos do Estado.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
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Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Gilberto

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

2.164/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.164/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que altera a Lei n° 13.663, de 18 de julho de 2000, que
dispõe sobre a Companhia de Saneamento de Minas Gerais –
Copasa-MG –, foi aprovado no 2° turno, com a Emenda  n° 1 ao
vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.164/2008
Altera a Lei n° 6.084, de 15 de maio de 1973, que d ispõe sobre a

Companhia Mineira de Águas e Esgotos – Comag.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Os arts. 1° e 3° da Lei n° 6.084, de 15 d e maio de 1973,

passam 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 – 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
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 de coleta,
transporte, tratamento e disposição final adequada dos esgotos
sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no
meio ambiente;
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III – limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, constituídos pelas

atividades de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final
do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e da limpeza de
logradouros e vias públicas.

(...)
Art. 3° – Para o cumprimento de suas finalidades in stitucionais,

poderá a Copasa-MG:
I – contrair empréstimo ou financiamento com instituição financeira

ou agência de fomento, nacional ou internacional, obrigando-se a
contrapartida, se for o caso;

II – propor desapropriações;
III – promover encampação de serviços;
IV – receber doações e subvenções;
V – atuar no Brasil e no exterior;
VI – firmar convênio e formar consórcio ou qualquer outra forma de

parceria com pessoas de direito público ou privado;
VII – celebrar contratos, inclusive de programa, de concessão e de

permissão de serviço público;
VIII – subcontratar parte de suas atividades, observado o disposto

no art. 72 da Lei federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, e no § 1°
do art. 25 da Lei federal n° 8.987, de 13 de fevere iro de 1995;

IX – contratar empresa prestadora de serviço ou executora de obras
que não tenha como objeto social a prestação de serviços de
saneamento básico.

Parágrafo único – Para a realização de atividades de seu objeto
social, fica a Copasa-MG autorizada a participar, majoritária ou
minoritariamente, de sociedades que tenham objetivos sociais
relacionados com a prestação de serviços de abastecimento de água
e de esgotamento sanitário.”.

Art. 2° – A ementa da Lei n° 6.084, de 1973, passa a ser: “Dispõe
sobre a Companhia de Saneamento de Minas Gerais – Copasa-MG.”.

Parágrafo único – Fica substituído o termo “Comag” por “Copasa” no
art. 4°, “caput” e § 3°, no art. 5°, no art. 7°, § 1°, e nos arts. 8°, 9°, 10 e
12 da Lei n° 6.084, de 1973.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Juarez Távora, relator - Ademir
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Lucas.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.246/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.246/2008, de autoria da Deput ada Maria Lúcia

Mendonça, que declara de utilidade pública a entidade Primeiro de
Maio Futebol Clube, com sede no Município de Viçosa, 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° 2.246/2008
Declara de utilidade pública o Primeiro de Maio Futebol Clube, com

sede no Município de Viçosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Pri meiro de Maio

Futebol Clube, com sede no Município de Viçosa.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Gilberto

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

2.394/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.394/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que altera a Lei n° 14.699, de 6 de agosto de 2003, que
dispõe sobre formas de extinção e garantias do crédito tributário,
altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, a  Lei n° 13.470, de
17 de janeiro de 2000, a Lei n° 14.062, de 20 de no vembro de 2001, e
dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, n a forma do vencido
no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria 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° 2.394/2008
Altera a Lei n° 14.699, de 6 de agosto de 2003, que  dispõe sobre

formas de extinção e garantias do crédito tributário e altera as Leis n°s

6.763, de 26 de dezembro de 1975, 13.470, de 17 de janeiro de 2000,
e 14.062, de 20 de novembro de 2001.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Os §§ 2° e 4° do art. 24 da Lei n° 14.699 , de 6 de agosto de

2003, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 24 – (...)
§ 2° – A inclusão no Cadin-MG far-se-á cento e vint e dias após a

comunicação ao devedor da existência do débito passível de inscrição
nesse cadastro, fornecendo-se a ele todas as informações pertinentes
ao débito.

(...)
§ 4° – Na hipótese do disposto no inciso I do “capu t” deste artigo,

somente será ou permanecerá inscrito o devedor:
I – cujo débito não esteja sendo contestado judicialmente;
II – em se tratando de débito de natureza tributária, que esteja em

situação que permitiria a emissão de certidão de débito tributário
positiva.”.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Juarez Távora, relator - Ademir

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

2.432/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.432/2008, de autoria do Deput ado Domingos
Sávio, que altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro  de 1975, que
consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, foi
aprovado no 2° turno, 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.
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PROJETO DE LEI N° 2.432/2008

Altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, q ue consolida a
legislação tributária do Estado de Minas Gerais, e a Lei n° 14.937, de
23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975 , passa a vigorar

com as seguintes alterações:
“Art. 6° - (...)
§ 2° - (...)
I - como tendo entrado e saído do estabelecimento do importador,

no Estado, a mercadoria ou o bem estrangeiros saídos da repartição
aduaneira ou fazendária com destino a estabelecimento diverso
daquele que os tiver importado, observado o disposto na subalínea
"i.1" da alínea "i" do item 1 do § 1° do art. 33;

II - saída do estabelecimento a mercadoria constante do estoque
final na data de encerramento de suas atividades;

III - saída do estabelecimento remetente a mercadoria remetida para
armazém geral ou para depósito fechado do próprio contribuinte,
neste Estado:

a) no momento da saída da mercadoria do armazém geral ou do
depósito fechado, salvo se para retornar ao estabelecimento de
origem;

b) no momento da transmissão de propriedade da mercadoria
depositada em armazém geral ou em depósito fechado;

IV - como tendo entrado e saído do estabelecimento do arrematante,
no Estado, a mercadoria ou bem estrangeiros saídos da repartição
aduaneira ou fazendária com destino a estabelecimento diverso
daquele que os tiver arrematado;

V - saída do estabelecimento autor da encomenda, dentro do
Estado, a mercadoria que, pelo estabelecimento executor da
industrialização, for remetida diretamente a terceiro adquirente ou a
estabelecimento diferente daquele que a tiver mandado industrializar;

VI - saída do estabelecimento situado em território mineiro a
mercadoria vendida a consumidor final e remetida diretamente para o
comprador por estabelecimento do mesmo contribuinte localizado fora
do Estado;
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VII - ocorrido o fato gerador no momento da saída de que trata o §

1° do art. 7°, inclusive o fato gerador relativo a prestação de serviço de
transporte, quando:

a) não se efetivar a exportação no prazo previsto em regulamento;
b) ocorrer a perda da mercadoria;
c) ocorrer a reintrodução da mercadoria no mercado interno,

ressalvada a hipótese de retorno ao estabelecimento em razão de
desfazimento do negócio, relativamente ao imposto devido pela
operação;

VIII - comercializada em território mineiro a mercadoria objeto de
operação interestadual iniciada ou em trânsito neste Estado e sujeita
ao controle interestadual de mercadorias em trânsito, quando não
ocorrido o registro de sua saída deste Estado, na forma e no prazo
estabelecidos em decreto.

(...)
Art. 12 - (...)
§ 34 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstos em regulamento, a reduzir para 0% (zero por
cento) a carga tributária nas operações internas promovidas por
estabelecimento industrial com tanques isotérmicos rodoviários para
transporte de leite e tanque resfriador de leite (tanque de expansão)
destinado ao armazenamento de leite.

(...)
Art. 17 - (...)
§ 1° - Ao produtor rural não inscrito no Registro P úblico de

Empresas Mercantis fica assegurado, nos termos e condições do
regulamento, tratamento tributário diferenciado que inclua isenção nas
operações internas destinadas a contribuinte, simplificação da
apuração do imposto nas demais operações e transferência de crédito
presumido para a cooperativa ou para o estabelecimento industrial,
em substituição ao imposto efetivamente cobrado nas operações
anteriores à saída isenta.

§ 2° - A instituição do tratamento previsto no § 1°  cessa a fruição
pelo produtor rural não inscrito no Registro Público de Empresas
Mercantis dos demais tratamentos tributários previstos na legislação
tributária estadual, ressalvado o disposto no § 6° do art. 20-I.

(...)
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Art. 20-I - O produtor rural de leite, nas operações internas de saída

de até 657.000 (seiscentos e cinqüenta e sete mil) litros de leite por
ano, em estado natural, poderá optar nestas operações, ainda que
suas saídas sejam superiores a essa quantidade, pela apuração do
ICMS pelo sistema normal, ficando reduzido o imposto a recolher, por
período de apuração ou por operação, aos seguintes percentuais:

I - 5% (cinco por cento), quando a quantidade for de até 182.500
(cento e oitenta e dois mil e quinhentos) litros de leite;

II - 10% (dez por cento), quando a quantidade for superior a 182.500
(cento e oitenta e dois mil e quinhentos) litros e igual ou inferior a
328.500 (trezentos e vinte e oito mil e quinhentos) litros de leite;

III - 20% (vinte por cento), quando a quantidade for superior a
328.500 (trezentos e vinte e oito mil e quinhentos) litros e igual ou
inferior a 657.000 (seiscentos e cinqüenta e sete mil) litros de leite.

(...)
§ 3° - Para a apuração da quantidade anual de saída  de leite em

estado natural, serão considerados todos os estabelecimentos do
produtor no Estado e, para a fixação dos percentuais de redução
previstos no “caput” deste artigo, será considerada a quantidade anual
de saída de leite no exercício imediatamente anterior.

§ 4° - Verificado o início ou o encerramento de ati vidade no decorrer
do exercício, a quantidade de saída de leite será apurada
proporcionalmente aos meses de efetivo funcionamento.

§ 5° - Os abatimentos sob a forma de crédito restri ngir-se-ão aos
bens e serviços relacionados com a atividade de produção de leite.

§ 6° - Fica facultado ao Poder Executivo, nos termo s e condições
previstos em regulamento, conceder ao produtor rural a que se refere
o “caput” deste artigo e não inscrito no Registro Público de Empresas
Mercantis crédito presumido equivalente ao débito devido na
operação, assegurado ao produtor rural o ressarcimento previsto no §
2° do art. 20-K pelo estabelecimento industrial adq uirente do leite.

§ 7° - O regulamento disciplinará o disposto neste artigo, inclusive
quando se tratar de produtor em início de atividade.

(...)
Art. 20-K - (...)
§ 1° - Quando se tratar de transferência de mercado ria para

estabelecimento pertencente ao mesmo titular localizado em outro
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Estado, os benefícios mencionados neste artigo somente se aplicam
nas hipóteses autorizadas em regime especial concedido pela
Secretaria de Estado de Fazenda ou quando efetuada por centro de
distribuição, nos termos e condições do regulamento.”.

Art. 2° - Após o início da vigência do tratamento t ributário
diferenciado de que trata o § 1° do art. 17 da Lei n° 6.763, de 1975,
com a redação dada por esta lei, ficam asseguradas ao produtor rural
nele enquadrado:

I - a plena eficácia da compensação ou transferência de créditos
realizadas até 31 de outubro de 2008;

II - a compensação do saldo credor remanescente existente no dia
31 de dezembro de 2008, após a devida verificação fiscal, com os
débitos vindouros.

Art. 3° - Ficam convalidados, relativamente ao disp osto no art. 20-K
da Lei n° 6.763, de 1975, os procedimentos adotados , a partir de 28
de dezembro de 2007 até a data do início de vigência desta lei, pelo
contribuinte que atender a uma das seguintes condições:

I - obter regime especial junto à Secretaria de Estado de Fazenda,
regularmente requerido até 28 de fevereiro de 2009;

II - apresentar, até 31 de março de 2009, projeto de instalação de
centro de distribuição de seus produtos e efetivar sua
operacionalização até 30 de junho de 2009.

Parágrafo único - Ao contribuinte que atender as condições previstas
neste artigo será assegurada a manutenção do crédito relativo às
aquisições submetidas ao tratamento tributário a que se refere o art.
20-I da Lei n° 6.763, de 1975, no período compreend ido entre a data
de início de vigência desta lei e a data do efetivo enquadramento no
disposto no § 1° do art. 20-K dessa lei, com a reda ção dada por esta
lei.

Art. 4° - O inciso III do “caput” do art. 10 da Lei  n° 14.937, de 23 de
dezembro de 2003, passa a vigorar com a seguinte redação, ficando o
artigo acrescido do seguinte § 2° e passando seu pa rágrafo único a
vigorar como § 1°:

“Art. 10 - (...)
III - 1% (um por cento) para veículos destinados a locação, de

propriedade de pessoa jurídica que preencha pelo menos um dos
seguintes requisitos:
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a) exerça atividade exclusiva de locação devidamente comprovada

nos termos da legislação tributária;
b) aufira receita bruta com a atividade de locação de veículos que

represente, no mínimo, 50% (cinqüenta por cento) de sua receita bruta
total, mediante regime especial de tributação concedido pela
Secretaria de Estado de Fazenda, na forma, nos prazos e nas demais
condições estabelecidos em regulamento;

c) utilize no mínimo 2.000 (dois mil) veículos registrados no Estado
destinados exclusivamente a locação, mediante regime especial de
tributação concedido pela Secretaria de Estado de Fazenda, na forma,
nos prazos e nas demais condições estabelecidos em regulamento;

(...)
§ 2° - O disposto no inciso III do “caput” deste ar tigo aplica-se

também aos veículos destinados a locação que estiverem na posse da
pessoa jurídica nele referida em virtude de contrato formal de
arrendamento mercantil ou propriedade fiduciária.”.

Art. 5° - Ficam revogados os seguintes dispositivos  da Lei n° 6.763,
de 1975:

I - os arts. 20-A ao 20-H;
II - os §§ 1° e 3° do art. 28.
Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação,

produzindo efeitos a partir de 1° de janeiro de 200 9.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Inácio

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

2.452/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.452/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Medina 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.
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PROJETO DE LEI N° 2.452/2008

Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Medina 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

Medina imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados),
situado na Fazenda Santo Antônio, naquele Município, registrado sob
o n° 2.697, a fls. 21 do Livro 3-F, no Cartório de Registros de Imóveis
da Comarca de Pedra Azul.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao
funcionamento da Escola Municipal Santo Antônio.

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, 16 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Inácio

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

2.454/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.454/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Vargem Grande do Rio Pardo de Minas o imóvel que especifica, foi
aprovado nos turnos regimentais, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.454/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Vargem Grande

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

Vargem Grande do Rio Pardo imóvel com área de 10.000,00 m² (dez
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mil metros quadrados), situado na Fazenda Água Fria, naquele
Município, registrado sob o n° 761, a fls. 54 do Li vro 3-A, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Rio Pardo de Minas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à
implantação de programas educacionais.

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, 16 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Inácio

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

2.456/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.456/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Conceição do Pará 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° 2.456/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Conceição do

Pará 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

Conceição do Pará imóvel com área de 10.000,00m² (dez mil metros
quadrados), situado no lugar denominado “Morro Agudo”, naquele
Município, registrado sob o n° 20.637, a fls. 300 d o Livro 3-F-1, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pitangui.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao
funcionamento de centro comunitário.

Art. 2° - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
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Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da 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, 16 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Gilberto

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

2.474/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.474/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar à União o imóvel que
especifica, foi aprovado no 2° turno, na forma do v encido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.474/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar à União o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à União uma área

de 3.600m² (três mil e seiscentos metros quadrados), conforme
descrição contida no Anexo desta lei, situada na Rua Guarapari, n°
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” destina-se à
construção do Fórum da Justiça do Trabalho da Comarca de Coronel
Fabriciano.

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.



1593
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Gilberto

Abramo.
ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 200 8)
A parte do imóvel a ser doada possui as seguintes confrontações:

pela frente, com a 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 DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.553/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.553/2008, de autoria do Deput ado Sebastião

Helvécio, que declara de utilidade pública a Banda Marcial Machado
Alves - Bammalves -, com sede no Município de Passa Vinte, 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° 2.553/2008
Declara de utilidade pública a Banda Marcial Machado Alves -

Bammalves -, com sede no Município de Passa Vinte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ban da Marcial

Machado Alves - Bammalves -, com sede no Município de Passa
Vinte.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

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

2.573/2008
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.573/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São
Roque de Minas os imóveis 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° 2.573/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de São Roque de

Minas 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

São Roque de Minas os seguintes imóveis, localizados naquele
Município, registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Piumhi:

I – imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado
no lugar denominado Três Barras, Distrito de Guia Lopes, registrado
sob o n° 17.896, a fls. 214 do Livro 3-M;

II – imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados), situado
no lugar denominado Vargem Grande, Distrito de Guia Lopes,
registrado sob o n° 17.318, a fls. 126 do Livro 3-M .

Parágrafo único – Os imóveis a que se refere o “caput” destinam-se
à Prefeitura para atender à Secretaria de Obras.

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, 16 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Gilberto

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

2.574/2008
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 2.574/2008, de autoria do Gover nador do

Estado, que autoriza o Estado de Minas Gerais a aportar recursos
orçamentários no Fundo de Arrendamento Residencial, 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° 2.574/2008
Autoriza o Poder Executivo a consignar recursos para o Programa

de Arrendamento Residencial e modifica a Lei n° 11. 830, de 6 de julho
de 1995, que cria o Fundo Estadual de Habitação.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a consi gnar recursos

orçamentários para o Programa de Arrendamento Residencial – PAR
–, instituído pela Lei federal n° 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 três salários mínimos, limitado 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 para a emissão de relatórios de desempenho e controle
desses recursos.

Art. 2° – Fica acrescentado ao art. 4° da Lei n° 11 .830, de 6 de julho
de 1995, o seguinte § 5°:

“Art. 4° – (...)
§ 5° – Em programas habitacionais implementados pel o 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
específico.”.
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Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Juarez Távora, relator - Ademir

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

2.575/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.575/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a reverter o imóvel que
especifica ao Município de Uberlândia, 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° 2.575/2008
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de

Uberlândia o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a fazer  reverter ao

Município de Uberlândia o imóvel com área de 10.000m² (dez mil
metros quadrados), situado na Rua Dom Almir Marques Ferreira,
Bairro da Gávea, naquele Município, registrado sob o n° 99.050, Ficha
1, Livro 2 do Registro Geral do Cartório do 1° Ofíc io de Registro de
Imóveis da Comarca de Uberlândia.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Gilberto

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

2.576/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.576/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Córrego do Bom Jesus os imóveis 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° 2.576/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Córrego do Bom

Jesus 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

Córrego do Bom Jesus os seguintes imóveis situados no lugar
denominado Córrego do Bom Jesus, na zona rural, naquele Município,
registrados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Cambuí:

I - imóvel com área de 1.500m² (mil e quinhentos metros
quadrados), registrado sob o n° 12.532, a fls. 220 do Livro 3-H;

II - imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados),
registrado sob o n° 18.528, a fls. 38 do Livro 3-M;

III - imóvel com área de 2.900m² (dois mil e novecentos metros
quadrados), registrado sob o n° 18.530, a fls. 38 d o Livro 3-M;

IV - imóvel com área de 10.150m² (dez mil cento e cinqüenta metros
quadrados), registrado sob o n° 22.778, a fls. 220 do Livro 3-O;

V - imóvel com área de 2.000m² (dois mil metros quadrados),
registrado sob o n° 18.529, a fls. 38 do Livro 3-M.

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o “caput” serão
destinados a fins comunitários.

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, 16 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Gilberto

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

2.614/2008
Comissão de Redação
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O Projeto de Lei n° 2.614/2008, de autoria do Gover nador do

Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ibiá
imóveis que especifica, foi aprovado no 2° turno, n a forma do vencido
no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.614/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Ibiá 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

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

quadrados), localizado na Praça São Pedro, Vila de Ibiá, registrado
sob o n° 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
n° 4.344, a fls. 21 do Livro 3-D, no Cartório de Re gistro de Imóveis da
Comarca de Ibiá;

III - terreno edificado, localizado no povoado de São João, registrado
sob o n° 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 n° 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 n° 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 n° 4.140, a fls. 240 do Livro 2-N,  no Cartório de
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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 n° 9.231,
a fls. 80 do Livro 3-G, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Ibiá;

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

Parágrafo único - Os imóveis a que se refere o “caput” destinam-se
a prestação de serviços educacionais.

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, 16 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Gilberto

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

2.615/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.615/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santo
Antônio do Jacinto 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° 2.615/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Santo Antônio do

Jacinto 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

Santo Antônio do Jacinto imóvel com área de 10.000m² (dez mil
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metros quadrados), situado no prolongamento da Praça de Minas
Gerais, no Povoado de Santo Antônio, naquele Município, registrado
sob o n° 3.228, a fls. 280 do Livro 3-A, no Cartóri o de Registro de
Imóveis da Comarca de Almenara.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se a
instalação de órgãos públicos municipais.

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, 16 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Gilberto

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

2.616/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.616/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que
especifica ao Município de Uberaba, 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° 2.616/2008
Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter o imóvel que especifica

ao Município de Uberaba.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a fazer  reverter ao

Município de Uberaba o imóvel com área de 7.311,23m² (sete mil
trezentos e onze vírgula vinte e três metros quadrados), situado
naquele Município, registrado sob o n° 46.260, Fich a 01 do Livro 2, no
Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóveis da Com arca de Uberaba.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
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Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Gilberto

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

2.631/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.631/2008, de autoria da Deput ada Gláucia
Brandão, que declara de utilidade pública a Corporação Musical Heitor
Villa Lobos, com sede no Município de Ribeirão das Neves, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.631/2008
Declara de utilidade pública a Corporação Musical Heitor Villa

Lobos, com sede no Município de Ribeirão das Neves.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Cor poração Musical

Heitor Villa Lobos, com sede no Município de Ribeirão das Neves.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

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

2.642/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.642/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que reajusta os vencimentos dos servidores do Poder
Judiciário do Estado de Minas Gerais, foi aprovado no 2° turno, com
as Emendas n°s 1 e 2.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.642/2008
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Reajusta os vencimentos dos servidores do Poder Judiciário do

Estado de Minas Gerais, mediante alteração do Anexo X da Lei n°
13.467, de 12 de janeiro de 2000, que altera o Plano de Carreiras dos
Servidores Efetivos do Poder Judiciário.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O valor do padrão PJ-01 da Tabela de Escalonamento

Vertical de Vencimentos constante no item “b” do Anexo X da Lei nº
13.467, de 12 de janeiro de 2000, passa a ser de:

I - R$691,37 (seiscentos e noventa e um reais e trinta e sete
centavos), a partir de 1º de janeiro de 2009;

II - R$738,51 (setecentos e trinta e oitos reais e cinqüenta e um
centavos), a partir de 1º de julho de 2009.

Art. 2° - O disposto nesta lei não se aplica:
I - ao servidor inativo cujos proventos tenham sido calculados nos

termos dos §§ 3° e 17 do art. 40 da Constituição Fe deral e sejam
reajustados na forma prevista no § 8° do mesmo arti go;

II - ao servidor de que trata o art. 9° da Lei Comp lementar n° 100, de
5 de novembro de 2007.

Art. 3º - A aplicação do disposto nesta lei fica condicionada ao
cumprimento dos limites estabelecidos pela Lei Complementar
Federal nº 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Gilberto

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

2.653/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.653/2008, de autoria do Deput ado Alberto
Pinto Coelho, que dá denominação ao trecho da Rodovia MG-229
entre o Município de Dom Joaquim e o entroncamento do 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
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final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.653/2008
Dá denominação ao trecho da Rodovia MG-229 que liga o Município

de Dom Joaquim ao entroncamento para o Município de Conceição do
Mato Dentro.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Prefeito Hélio Thomaz Net o o trecho da

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

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

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

2.675/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.675/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento
Fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça 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° 2.675/2008
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do

Estado em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir  crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG -, no valor de
R$765.306,12 (setecentos e sessenta e cinco mil trezentos e seis
reais e doze centavos), para atender a despesas de investimentos e
outras despesas correntes.

Art. 2° - Para atender ao disposto no art. 1° serão  utilizados recursos
provenientes:
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I - de anulação de dotação orçamentária do TJMG, no valor de

R$15.306,12 (quinze mil trezentos e seis reais e doze centavos);
II - do Convênio MJ n° 41/2008, celebrado entre a U nião, por

intermédio da Secretaria de Reforma do Judiciário do Ministério da
Justiça, e o TJMG, com o objetivo de criar, instalar e estruturar, na
Comarca de Belo Horizonte, uma Vara de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher, com observância das exigências da Lei
federal n° 11.340, de 7 de agosto de 2006, e das di retrizes do
Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania – Pronasci
–, por meio da aquisição de bens e contratação de serviços, no valor
de R$750.000,00 (setecentos e cinqüenta mil reais).

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Gilberto

Abramo.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

2.748/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 2.748/2008, de autoria da  Mesa da
Assembléia, que aprova apresentação de proposta de emenda à
Constituição Federal, 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 RESOLUÇÃO N° 2.748/2008
Aprova a apresentação de proposta de emenda à Constituição

Federal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica aprovada a apresentação ao Congresso  Nacional da

proposta de emenda à Constituição Federal constante do anexo desta
resolução, nos termos e para os fins do disposto no inciso III do art. 60
da Constituição Federal.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
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Gláucia Brandão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Inácio

Franco.
ANEXO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° ............/. .......
Altera os arts. 22, 24, 61 e 220 da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos

termos do § 3° do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte emenda ao texto da Constituição Federal:

Art. 1° - O inciso I do art. 22 da Constituição da República passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 22 - (...)
I - direito civil, comercial, penal, eleitoral, marítimo, aeronáutico,

espacial e do trabalho;”.
Art. 2° - Ficam revogados os incisos XI, XXIV, XXVI I e XXIX do art.

22 da Constituição Federal.
Art. 3° - O art. 24 da Constituição Federal passa a  vigorar com as

seguintes alterações:
“Art. 24 - (...)
XI - direito processual;
XII - previdência social, assistência social e proteção e defesa da

saúde;
(...)
XVII - licitação e contratação, em todas as modalidades, para as

administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais,
obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e
sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III;

XVIII - propaganda comercial;
XIX - trânsito e transporte
XX - direito agrário.
(...)
§ 2° - As normas gerais versam sobre princípios, di retrizes e

institutos jurídicos.
§ 3° - Compete aos Estados e ao Distrito Federal su plementar as

normas gerais no que for de predominante interesse regional.
§ 4° - Inexistindo lei federal sobre normas gerais,  os Estados e o

Distrito Federal exercerão a competência legislativa plena, para
atender a suas peculiaridades.
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§ 5° - A superveniência de lei federal sobre normas  gerais suspende

a eficácia da lei estadual ou distrital, no que lhe for contrário.”.
Art. 4° - O § 3° do art. 220 da Constituição da Rep ública passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 220 - (...)
§ 3° - Compete à lei:
I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder

Público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não
se recomendem, os locais e horários em que sua apresentação se
mostre inadequada;

II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a
possibilidade de se defenderem de programas ou programações de
rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da
propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos
à saúde e ao meio ambiente.”.

Art. 5° - Fica acrescentado ao art. 61 o seguinte §  2°, passando o
seu § 2° a vigorar como § 3°:

“Art. 61 - (...)
§ 2° - 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. 6° - Esta emenda à Constituição Federal entra em vigor na data
de sua publicação.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

2.749/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 2.749/2008, de autoria da  Mesa da
Assembléia, que aprova a apresentação de proposta de emenda à
Constituição Federal, 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.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.749/2008

Aprova a apresentação de proposta de emenda à Constituição
Federal.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica aprovada a apresentação, ao Congress o Nacional da

proposta de emenda à Constituição constante do anexo desta
resolução, nos termos e para os fins do disposto no inciso III do art. 60
da Constituição Federal.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Inácio

Franco.
ANEXO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° ..../......
Acrescenta dispositivo ao art. 26 da Constituição Federal e dá outras

providências.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos

termos do § 3° do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte emenda ao texto da Constituição Federal:

Art. 1° - O art. 26 da Constituição Federal passa a  vigorar acrescido
do seguinte parágrafo único:

“Art. 26 - (...)
Parágrafo único - O disposto no “caput” deste artigo aplica-se aos

Estados constituídos a partir da transformação de territórios federais
em Estado, desde a data da transformação.”.

Art. 2° - O Poder Executivo federal, no prazo de no venta dias
contados da data da publicação desta emenda à Constituição,
providenciará, caso ainda não o tenha feito, a transferência para o
patrimônio do Estado constituído a partir da transformação de território
federal dos bens pertencentes ao território que lhe deu origem ou dos
bens de propriedade da União nele situados, respeitado o disposto no
art. 20.

Art. 3° - Esta Emenda à Constituição entra em vigor  na data de sua
publicação.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

2.750/2008
Comissão de Redação
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O Projeto de Resolução n° 2.750/2008, de autoria da  Mesa da

Assembléia, que aprova a apresentação de proposta de emenda à
Constituição Federal, 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 RESOLUÇÃO N° 2.750/2008
Aprova a apresentação de proposta de emenda à Constituição

Federal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica aprovada a apresentação ao Congresso  Nacional da

proposta de emenda à Constituição constante do anexo desta
resolução, nos termos e para os fins do disposto no inciso III do art. 60
da Constituição Federal.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Inácio

Franco.
ANEXO

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N° ......./......
Altera o art. 132 da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos

termos do § 3° do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte emenda ao texto da Constituição.

Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 132 da Constitu ição Federal o
seguinte § 1°, passando o seu parágrafo único a vig orar como § 2°,
com a redação que se segue:

“Art. 132 - (...)
§ 1° - A representação judicial e a consultoria jur ídica 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
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servidores.

§ 2° - Aos Procuradores referidos no ‘caput’ e no §  1° deste artigo é
assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante
avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório
circunstanciado das corregedorias.”.

Art. 2° - Esta emenda à Constituição entra em vigor  na data de sua
publicação.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°

2.751/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Resolução n° 2.751/2008, de autoria da  Mesa da
Assembléia, que aprova a apresentação de proposta de emenda à
Constituição Federal, 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 RESOLUÇÃO N° 2.751/2008
Aprova a apresentação de proposta de emenda à Constituição

Federal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° - Fica aprovada a apresentação ao Congresso  Nacional da

proposta de emenda à Constituição constante no anexo desta
resolução, nos termos e para os fins do disposto no inciso III do art. 60
da Constituição Federal.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Inácio

Franco.
ANEXO

PROPOSTA DE EMENDA à CONSTITUIÇÃO N° ........../... ......
Modifica o art. 198 da Constituição Federal e o § 4° do art. 77 do Ato

das Disposições Constitucionais Transitórias.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos

termos do § 3° do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a
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seguinte emenda ao texto da Constituição Federal:

Art. 1° - O art. 198 da Constituição Federal passa a vigorar com as
seguintes alterações:

“Art. 198 - (...)
§ 3° - (...)
I - o percentual de recursos que a União aplicará, anualmente, em

ações e serviços públicos de saúde;
(...)
§ 7° - Leis complementares dos Estados e do Distrit o Federal, que

serão reavaliadas pelo menos a cada cinco anos, definirão, com base
no disposto no § 2°, os percentuais que Estados, Mu nicípios e Distrito
Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de
saúde, com fundamento em critérios relativos ao índice de
desenvolvimento humano regional e local e ao conjunto das
demandas sociais.”.

Art. 2° - O § 4° do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 77 - (...)
§ 4° - Na ausência das leis complementares a que se  referem os §§

3° e 7° do art. 198, a partir do exercício financei ro de 2005, aplicar-se-
á à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o
disposto neste artigo.”.

Art. 3º - Esta emenda à constituição entra em vigor na data de sua
publicação.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.761/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.761/2008, de autoria do Deput ado Braulio

Braz, que declara de utilidade pública a entidade ABMIND – Apoio e
Integração a Comunidade Negra, Indígena e Carentes de Muriaé e
Regiões, com sede no Município de Muriaé, foi aprovado em turno
único, com a Emenda n° 1.

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

Assim sendo, opinamos por se dar à proposição a seguinte redação
final, que está de acordo com o aprovado.
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PROJETO DE LEI N° 2.761/2008

Declara de utilidade pública a entidade Abimind – Apoiando e
Integrando a Comunidade Negra, Indígena e Carente de Muriaé e
Regiões, com sede no Município de Muriaé.

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

Apoiando e Integrando a Comunidade Negra, Indígena e Carente de
Muriaé e Regiões, com sede no Município de Muriaé.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.773/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.773/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá a denominação de Escola Estadual Professor Cid
Batista, de ensino fundamental e médio - EJA, à Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio - EJA, localizada na Cadeia Pública de
Viçosa, 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° 2.773/2008
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de

Viçosa.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Professor  Cid Batista -

EJA a escola estadual localizada na Cadeia Pública, no Município de
Viçosa.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
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2.776/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.776/2008, de autoria do Deput ado Ronaldo

Magalhães, que declara de utilidade pública a União dos Clubes
Recreativos de Esportes Amadores - Ucrea -, com sede no Município
de Itabira, 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° 2.776/2008
Declara de utilidade pública a União dos Clubes Recreativos de

Esportes Amadores - Ucrea -, com sede no Município de Itabira.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Uni ão dos Clubes

Recreativos de Esportes Amadores - Ucrea -, com sede no Município
de Itabira.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

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

2.784/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.784/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá a denominação de Escola Estadual Floriano Witt, de
ensino fundamental, à Escola Estadual de São Simeão, de ensino
fundamental, localizada na Fazenda Floriano Witt, no Município de
Resplendor, 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° 2.784/2008
Dá nova denominação a escola estadual localizada no Município de
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Resplendor.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Passa a denominar-se Escola Estadual Flor iano Witt a

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

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

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

2.787/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.787/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá denominação a escola estadual localizada no
Município de Oliveira Fortes, 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° 2.787/2008
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de

Oliveira Fortes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Rubem Est eves Ruffo a

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

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.788/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.788/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que altera a Lei n° 13.439, de 30 de dezemb ro de 1999, que
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autoriza o Poder Executivo a negociar e a alienar os direitos, os
créditos e os bens imóveis da extinta Caixa Econômica do Estado de
Minas Gerais e os adquiridos pelo Estado no processo de alienação
das ações representativas do controle acionário do Banco de Crédito
Real de Minas Gerais S. A. e do Banco do Estado de Minas Gerais S.
A. e dá outras providências, foi aprovado no 2° tur no, com as Emendas
n°s 1 e 2 ao vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.788/2008
Altera a Lei n° 13.439, de 30 de dezembro de 1999, que autoriza o

Poder Executivo a negociar e 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. 1° – O art. 2° da Lei n° 13.439, de 30 de deze mbro de 1999, fica

acrescido do seguinte inciso III:
“Art. 2° – (...)
III – nas ações de cobrança e execução dos créditos ajuizadas pelo

Estado, os honorários advocatícios não ultrapassarão o percentual de
2,5% (dois vírgula cinco por cento), exceto quando houver embargo
ou ação visando à desconstituição ou à revisão desses créditos, caso
em que esse percentual poderá ser de até 5% (cinco por cento),
mantidas as condições previstas no § 3° do art. 1° da Lei n° 14.247,
de 4 de junho de 2002.”.

Art. 2° – Os incisos I e II do art. 3° da Lei n° 13 .439, de 1999,
passam a vigorar com a seguinte redação:

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

não inferior a 1% (um por cento) do montante do crédito, atualizado na
data da celebração do acordo, observados os termos originalmente
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pactuados e os critérios estabelecidos nesta lei, limitando-se a
atualização do crédito ao disposto no inciso II;

II – à atualização do crédito com base no Índice Nacional de Preços
ao Consumidor – INPC –, a partir da inadimplência contratual, mesmo
na ausência de norma específica prevista em instrumento próprio.”.

Art. 3° – O art. 8° da Lei n° 13.439, de 1999, pass a a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 8° – Os direitos e créditos, exceto os de nat ureza agrícola
securitizados, alongados nos termos da Lei Federal n° 9.138, de 29 de
novembro de 1995, e da Resolução n° 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.
3° desta lei.

§ 1° – Poderá ser concedido desconto sobre o montan te do crédito
atualizado nos termos do “caput” para pagamento de saldo devedor
de valor igual ou inferior a R$40.000,00 (quarenta mil reais), nos
percentuais a seguir determinados:

I – 82,5% (oitenta e dois vírgula cinco por cento) para pagamento
em até duas parcelas mensais;

II – 80% (oitenta por cento) para pagamento em até seis parcelas
mensais;

III – 75% (setenta e cinco por cento) para pagamento em até doze
parcelas mensais;

IV – 70% (setenta por cento) para pagamento em até vinte e quatro
parcelas mensais;

V – 40% (quarenta por cento) para pagamento em até trinta e seis
parcelas mensais;

VI – 30% (trinta por cento) para pagamento em até quarenta e oito
parcelas mensais.

§ 2° – Quando o saldo devedor for superior a R$40.0 00,00 (quarenta
mil reais), além dos descontos estabelecidos no § 1°, poderá ser
concedido desconto sobre o saldo que exceder esta importância, nos
percentuais a seguir determinados:

I – 70% (setenta por cento) para pagamento à vista;
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II – 65% (sessenta e cinco por cento) para pagamento em até seis

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

parcelas mensais;
IV – 55% (cinqüenta e cinco por cento) para pagamento em até

dezoito parcelas mensais;
V – 50% (cinqüenta por cento) para pagamento em até vinte e

quatro parcelas mensais;
VI – 45% (quarenta e cinco por cento) para pagamento em até trinta

parcelas mensais;
VII – 40% (quarenta por cento) para pagamento em até trinta e seis

parcelas mensais;
VIII – 35% (trinta e cinco por cento) para pagamento em até

quarenta e oito parcelas mensais.
§ 3° – Para pagamento parcelado, o saldo devedor se rá corrigido

mensalmente pelos índices de atualização previstos no inciso II do art.
3° desta lei.

§ 4° – 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.

§ 5° – Os créditos alongados nos termos da Resoluçã o n° 2.471, de
26 de fevereiro de 1998, do Banco Central do Brasil, 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).

§ 6° – A liqüidação do saldo devedor de mutuário da  carteira
imobiliária, pessoa física ou jurídica, pode ser feita com os descontos
de que tratam os §§ 1° e 2° deste artigo, sendo o s aldo devedor
corrigido mensalmente, a partir da inadimplência, pelos índices
previstos no inciso II do art. 3° desta lei.

§ 7° – A liquidação do saldo devedor da carteira im obiliária poderá
ser feita com dação em pagamento do imóvel objeto do financiamento,
a critério do credor, desde que o mutuário esteja adimplente com os
impostos e taxas, inclusive de condomínio, incidentes sobre o
imóvel.”.

Art. 4° – Ficam extintos os direitos e os créditos de que trata a Lei n°
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13.439, de 1999, ajuizados ou não, cujos valores atualizados na forma
do inciso II do art. 3° da mesma lei, com a redação  dada por esta lei,
forem, em 31 de agosto de 2008, iguais ou inferiores a R$10.000,00
(dez mil reais).

Art. 5° – As condições estabelecidas nesta lei pode rão ser
estendidas aos procedimentos de cobrança de:

I – direitos e créditos adquiridos na alienação das ações das
entidades referidas no Capítulo II da Lei n° 13.439 , de 1999;

II – direitos e créditos provenientes das entidades referidas no
Capítulo II da Lei n° 13.439, de 1999, e que integr em o patrimônio de
órgãos e entidades públicas do Estado.

Art. 6° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Juarez Távora, relator - Ademir

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

2.790/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.790/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá a denominação de Escola Estadual Aline Dias Neves,
de ensino médio, à escola estadual de ensino médio localizada no
Município de São João das Missões, 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° 2.790/2008
Dá denominação a escola estadual localizada no Município de São

João das Missões.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominada Escola Estadual Aline Dia s Neves a

escola estadual localizada na Rua Presidente Juscelino, n° 251, no
Município de São João das Missões.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.791/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.791/2008, de autoria do Gover nador 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, 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° 2.791/2008
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do

Estado em favor do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir  crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de
Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, no valor de R$925.000,00
(novecentos e vinte e cinco mil reais), para atender a:

I – despesas com auxílios, no valor de R$100.000,00 (cem mil
reais);

II – despesas com proventos de pensionistas, no valor de
R$400.000,00 (quatrocentos mil reais);

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

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

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

II – excesso de arrecadação da receita de Recursos Diretamente
Arrecadados previsto para o corrente exercício, no valor de
R$525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil reais).
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Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Inácio Franco, relator - Gilberto

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

2.802/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.802/2008, de autoria do Deput ado Luiz
Humberto Carneiro, que declara de utilidade pública o Instituto Ipê de
Produção Cultural - Inic -, com sede no Município de Uberlândia, foi
aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.802/2008
Declara de utilidade pública o Instituto Ipê de Produção Cultural -

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

Produção Cultural - Inic -, com sede no Município de Uberlândia.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.812/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.812/2008, de autoria do Deput ado Padre João,
que declara de utilidade pública o Grupo Afro Ganga Zumba, com
sede no Município de Ponte Nova, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.812/2008
Declara de utilidade pública o Grupo Afro Ganga Zumba, com sede

no Município de Ponte Nova.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Gru po Afro Ganga

Zumba, com sede no Município de Ponte Nova.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

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

2.813/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.813/2008, de autoria do Deput ado Padre João,
que declara de utilidade pública o Congado Marujos de Nossa
Senhora do Rosário e Santa Efigênia, com sede no Município de
Congonhas, 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° 2.813/2008
Declara de utilidade pública a entidade Congado Marujos de Nossa

Senhora do Rosário e Santa Efigênia, com sede no Município de
Congonhas.

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

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

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.828/2008
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.828/2008, de autoria do Deput ado Domingos
Sávio, que declara de utilidade pública a Associação Emaús, com
sede no Município de Pouso Alegre, 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° 2.828/2008
Declara de utilidade pública a Associação Emaús, com sede no

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

com sede no Município de Pouso Alegre.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.830/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.830/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que altera a denominação da Escola Estadual de Gameleira,
de ensino fundamental, para Escola Estadual Olímpio Arcanjo
Salvador, de ensino fundamental, do Município de Januária, 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° 2.830/2008
Dá nova denominação a escola estadual localizada no Município de

Januária.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1° - Passa a denominar-se Escola Estadual Olím pio Arcanjo

Salvador a Escola Estadual de Gameleira, localizada na Fazenda
Gameleira, no Município de Januária.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.831/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.831/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que dá denominação de Centro Estadual de Educação
Continuada - Cesec - Professor Celso Simões Caldeira ao Centro
Estadual de Educação Continuada - Cesec - do Município de
Caratinga, 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° 2.831/2008
Dá denominação ao Centro Estadual de Educação Continuada -

Cesec - localizado no Município de Caratinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Centro Estadual de Educaç ão Continuada

- Cesec - Professor Celso Simões Caldeira o Centro Estadual de
Educação Continuada - Cesec - de ensino fundamental e médio
localizado no Município de Caratinga.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.833/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.833/2008, de autoria do Procu rador-Geral de
Justiça, que institui o Adicional de Desempenho – ADE – no âmbito do
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Ministério Público do Estado de Minas Gerais, 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° 2.833/2008
Institui o Adicional de Desempenho – ADE – no âmbito do Ministério

Público do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica instituído, no âmbito do Ministério Público do Estado

de Minas Gerais, o Adicional de Desempenho – ADE –, previsto no
art. 31 da Constituição do Estado, com o objetivo de incentivar e
valorizar o desempenho do servidor.

Art. 2º – O ADE será pago, mensalmente, nos termos desta lei e de
resolução do Procurador-Geral de Justiça:

I – ao servidor do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais cuja posse em cargo
efetivo dessa instituição tenha ocorrido após 15 de julho de 2003;

II – ao servidor do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ativo no serviço público
do Estado de Minas Gerais em 16 de julho de 2003, que optar, de
forma expressa e irretratável, por substituir pelo ADE as vantagens
por tempo de serviço que venha a ter direito a perceber.

§ 1° – Aos servidores que fizerem a opção prevista no inciso II do
“caput” deste artigo não serão concedidos novos adicionais por tempo
de serviço, ficando assegurada a percepção dos adicionais por tempo
de serviço concedidos até a data da opção.

§ 2º – 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 do “caput” deste artigo.

§ 3° – É vedada a concessão do ADE ao servidor ocup ante,
exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração.

Art. 3° – São requisitos para a obtenção do ADE:
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I – conclusão do período de estágio probatório;
II – obtenção de resultado satisfatório em tantas Avaliações de

Desempenho Individual – ADIs – quantas estabelece o Anexo desta
lei.

Parágrafo único – Para fins do disposto no inciso II do “caput” deste
artigo, considera-se satisfatório o resultado igual ou superior a 70%
(setenta por cento) dos pontos distribuídos em cada uma das ADIs
consideradas.

Art. 4º – O valor do ADE corresponde a um percentual mensal, não
cumulativo, calculado sobre o vencimento básico do servidor, levando-
se em conta o número de ADIs satisfatórias, nos termos do Anexo
desta lei.

§ 1º – Para cálculo do percentual do ADE referente ao período de
estágio probatório, serão considerados, no máximo, três resultados
satisfatórios obtidos em ADIs nesse período.

§ 2° – O servidor continuará percebendo o ADE no pe rcentual
adquirido até atingir o número de resultados satisfatórios de ADIs
necessário para alcançar o nível subseqüente na escala definida no
Anexo desta lei.

§ 3° – Os servidores que fizerem a opção prevista n o inciso II do
“caput” do art. 2° desta lei somente poderão comput ar para fins de
obtenção do ADE as ADIs relativas aos anos subseqüentes àquele em
que for feita a opção, não se aplicando a eles a forma de cálculo
prevista no § 1° deste artigo.

§ 4° – Na hipótese prevista no § 3°, o somatório de  percentuais de
ADEs e de adicionais por tempo de serviço na forma de qüinqüênios
ou trintenário não poderá exceder a 90% (noventa por cento) do
vencimento básico do servidor.

Art. 5° – O pagamento do ADE será devido no ano cor respondente
ao da obtenção do número de ADIs satisfatórias previsto no Anexo
desta lei, no mês de exercício do servidor.

Art. 6º – Para fins de obtenção do ADE, é assegurado ao servidor
cuja posse em cargo efetivo tenha ocorrido após 15 de julho de 2003,
nos termos do inciso I do “caput” do art. 2º, e que preencha os
requisitos constantes no art. 3º, o direito de computar as ADIs com
resultado satisfatório obtidas até a data de publicação desta lei.

§ 1° – Fica assegurado ao servidor a que se refere o “caput” deste
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artigo o pagamento retroativo do ADE a partir da data em que forem
preenchidos os requisitos constantes no art. 3° des ta lei.

§ 2° – O disposto neste artigo não se aplica aos se rvidores que
tenham feito a opção prevista no inciso II do “caput” do art. 2° desta
lei.

Art. 7° – O ADE percebido pelo servidor será incorp orado à sua
remuneração para fins de cálculo de seus proventos de aposentadoria
ou de pensão, nos termos da legislação previdenciária aplicável.

Art. 8° – As despesas decorrentes da aplicação dest a lei correrão à
conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público,
observado o disposto na Lei Complementar Federal n° 101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 9° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação,
observado o disposto no art. 6°.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Juarez

Távora.
ANEXO

(a que se referem os arts. 3° a 5° da Lei n° , de d e de 2008)
* - A tabela contendo o anexo referido foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 18.12.2008.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.835/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.835/2008, de autoria do Deput ado Sargento
Rodrigues, que declara de utilidade pública a Liga de Ribeirão das
Neves de Artes Marciais e Esportes de Contato – Lirnam –, com sede
no Município de Ribeirão das Neves, 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° 2.835/2008
Declara de utilidade pública a Liga de Ribeirão das Neves de Artes

Marciais e Esportes de Contato - Lirnam -, com sede no Município de
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Ribeirão das Neves.

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

Neves de Artes Marciais e Esportes de Contato - Lirnam -, com sede
no Município de Ribeirão das Neves.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.840/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.840/2008, de autoria do Deput ado Gil Pereira,
que declara de utilidade pública a Irmandade Nossa Senhora das
Mercês de Montes Claros, com sede no Município de Montes Claros,
foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.840/2008
Declara de utilidade pública a Irmandade Nossa Senhora das

Mercês de Montes Claros, com sede no Município de Montes Claros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Irm andade Nossa

Senhora das Mercês de Montes Claros, com sede no Município de
Montes Claros.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.850/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.850/2008, de autoria do Deput ado Padre João,
que declara de utilidade pública o Flamengo Futebol Clube, com sede
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no Município de Ipatinga, foi aprovado em turno único, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.850/2008
Declara de utilidade pública o Flamengo Futebol Clube, com sede no

Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Fla mengo Futebol

Clube, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.877/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.877/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que dispõe sobre o pagamento de abono aos inativos na folha
de pagamento de dezembro de 2008 e dá outras providências, foi
aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.877/2008
Dispõe sobre a concessão de abono aos inativos do Poder

Executivo na folha de pagamento de dezembro de 2008.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a conce der 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:

I – abono no valor de R$300,00 (trezentos reais), para o inativo com
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proventos de até R$1.000,00 (mil reais);

II – abono equivalente a 30% (trinta por cento) dos proventos, para o
inativo com proventos a partir de R$1.000,01 (mil reais e um centavo).

Art. 2° – O abono de que trata esta lei não se inco rpora aos
proventos do inativo nem constitui base de cálculo para pagamento de
qualquer vantagem ou desconto.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Juarez

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

2.922/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.922/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que reajusta os valores das tabelas de vencimento básico da
carreira de Advogado Autárquico, 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° 2.922/2008
Reajusta os valores das tabelas de vencimento básico da carreira de

Advogado Autárquico.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – As tabelas de vencimento básico da carrei ra de Advogado

Autárquico, de que trata a Lei Complementar n° 81, de 10 de agosto
de 2004, passam a ser as constantes nos Anexos I, II e III desta lei,
observados os respectivos prazos de vigência.

Parágrafo único - O reajuste decorrente da alteração nas tabelas de
vencimento a que se refere o “caput” não será deduzido do valor
percebido pelo servidor relativo à Vantagem Temporária Incorporável
– VTI –, a que se refere a Lei n° 15.787, de 27 de outubro de 2005.

Art. 2° – Fica revogado o item II.2 do Anexo II da Lei Complementar
n° 92, de 23 de junho de 2006.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Juarez

Távora.
ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 200 8.)
TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DE

ADVOGADO AUTÁRQUICO
(de 1° de janeiro a 30 de junho de 2009)

Carga horária: 30 horas semanais
* - A tabela contendo o Anexo I, que contém o vencimento básico da

carreira de advogado autárquico, de 1º de janeiro a 30 de junho de
2009 (carga horária 30 horas) foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 18.12.2008.

Carga horária: 40 horas semanais
* - A tabela contendo o Anexo I, que contém o vencimento básico da

carreira de advogado autárquico, de 1º de janeiro a 30 de junho de
2009 (carga horária 40 horas) foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 18.12.2008.

ANEXO II
(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 200 8.)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DE
ADVOGADO AUTÁRQUICO

(de 1° de julho a 31 de dezembro de 2009)
Carga horária: 30 horas semanais
* - A tabela contendo o Anexo II, que contém o vencimento básico

da carreira de advogado autárquico, de 1º de julho a 31 de dezembro
de 2009 (carga horária 30 horas) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 18.12.2008.

Carga horária: 40 horas semanais
* - A tabela contendo o Anexo II, que contém o vencimento básico

da carreira de advogado autárquico, de 1º de julho a 31 de dezembro
de 2009 (carga horária 40 horas) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 18.12.2008.

ANEXO III
(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 200 8.)

TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DA CARREIRA DE
ADVOGADO AUTÁRQUICO
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(a partir de 1° de janeiro de 2010)

Carga horária: 30 horas semanais
* - A tabela contendo o Anexo III, que contém o vencimento básico

da carreira de advogado autárquico a partir de 1º de janeiro de 2010
(carga horária 30 horas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
18.12.2008.

Carga horária: 40 horas semanais
* - A tabela contendo o Anexo III, que contém o vencimento básico

da carreira de advogado autárquico a partir de 1º de janeiro de 2010
(carga horária 40 horas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
18.12.2008.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.923/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.923/2008, de autoria do Gover nador do

Estado, que reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das
carreiras do Grupo de Atividades de Educação Superior, institui a
Gratificação de Desempenho da Carreira de Professor de Educação
Superior – GDPES –, institui carga horária diferenciada para os
servidores que especifica e institui adicional de doutorado e mestrado
para os servidores que especifica, nos termos e em alteração das Leis
n° 15.785, de 27 de outubro de 2005, n° 15.463, de 13 de janeiro de
2005, e n° 11.517, de 13 de julho de 1994, foi apro vado 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° 2.923/2008
Reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras

do Grupo de Atividades de Educação Superior, institui a Gratificação
de Desempenho da Carreira de Professor de Educação Superior –
GDPES –, institui carga horária diferenciada para os servidores que
especifica e cria adicional de doutorado e mestrado para os servidores
que especifica, mediante alteração das Leis n° 15.7 85, de 27 de
outubro de 2005, n° 15.463, de 13 de janeiro de 200 5, e n° 11.517,
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de 13 de julho de 1994.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – As tabelas de vencimento básico da carrei ra de Professor

de Educação Superior, constantes no item I.1 do Anexo I da Lei n°
15.785, de 27 de outubro de 2005, passam a vigorar, a partir de 1° de
outubro de 2008, na forma do Anexo I desta lei.

Art. 2° – As tabelas de vencimento básico das carre iras de Analista
Universitário, Analista Universitário da Saúde, Técnico Universitário,
Técnico Universitário da Saúde e Auxiliar Administrativo Universitário,
constantes nos itens I.2, I.3, I.4 e I.5 do Anexo I da Lei n° 15.785, de
2005, passam a vigorar, a partir de 1° de julho de 2008, na forma do
Anexo II desta lei.

Art. 3° – O reajuste decorrente da alteração das ta belas de
vencimento a que se referem os arts. 1° e 2° não se rá deduzido do
valor percebido pelo servidor relativo à Vantagem Temporária
Incorporável – VTI –, a que se refere a Lei n° 15.7 87, de 27 de outubro
de 2005.

Art. 4° – Fica instituída a Gratificação de Desempe nho da Carreira
de Professor de Educação Superior – GDPES –, devida, nas
condições estabelecidas neste artigo e na forma que dispuser o
regulamento, aos servidores da carreira de Professor de Educação
Superior, a que se refere o inciso I do art. 1° da Lei n° 15.463, de 13
de janeiro de 2005, em efetivo exercício na Universidade do Estado de
Minas Gerais – Uemg – ou na Universidade Estadual de Montes
Claros – Unimontes.

§ 1° – A GDPES será atribuída mensalmente, a partir  de 1° de
outubro de 2008, mediante pontuação aferida com base em avaliação
de desempenho individual e institucional.

§ 2° – A pontuação a que se refere o § 1° terá os s eguintes limites
máximos por servidor:

I – 4,64 (quatro vírgula sessenta e quatro) pontos para o servidor
posicionado no nível I da carreira;

II – 6,97 (seis vírgula noventa e sete) pontos para o servidor
posicionado no nível II da carreira;

III – 8,52 (oito vírgula cinqüenta e dois) pontos para o servidor
posicionado no nível III da carreira;

IV – 10,07 (dez vírgula zero sete) pontos para o servidor posicionado
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no nível IV da carreira;

V – 12,40 (doze vírgula quarenta) pontos para o servidor
posicionado no nível V da carreira;

VI – 15,48 (quinze vírgula quarenta e oito) pontos para o servidor
posicionado no nível VI da carreira;

VII – 18,60 (dezoito vírgula sessenta) pontos para o servidor
posicionado no nível VII da carreira.

§ 3° – O ponto unitário da GDPES corresponde a 0,03  (três
centésimos) do valor do vencimento básico do grau J do nível VII da
tabela da carreira de Professor de Educação Superior, de acordo com
a carga horária praticada pelo servidor.

Art. 5° – O art. 9° da Lei n° 15.463, de 2005, fica  acrescido dos
seguintes §§ 5° e 6°:

“Art. 9° – (...)
§ 5° – Os servidores que ingressarem na carreira de  Técnico

Universitário da Saúde e forem designados para a função de Técnico
de Radiologia terão carga horária semanal de trabalho de vinte e
quatro horas.

§ 6° – Na hipótese de desempenho de função diversa da de Técnico
de Radiologia, o servidor de que trata o § 5° passa rá a cumprir carga
horária semanal de trabalho de trinta horas.”.

Art. 6° – O § 1° do art. 25 da Lei n° 11.517, de 13  de julho de 1994,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 25 – (...)
§ 1° – Os portadores de títulos de Mestre ou de Dou tor, com

dedicação exclusiva, receberão um adicional com valor
correspondente a 40% (quarenta por cento) do vencimento básico.”.

Art. 7° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Juarez

Távora.
ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° , de de de 200 8)
“ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.785, de 27 de outubro de 2005)
I.1 – Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Professor de

Educação Superior
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I.1.1 – Carga Horária: 20 Horas
* - A tabela referente ao Anexo I, que contém o vencimento básico

da carreira de Professor de Educação Superior (carga horária 20
horas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.12.2008.
I.1.2 – Carga Horária: 40 Horas

* - A tabela referente ao Anexo I, que contém o vencimento básico
da carreira de Professor de Educação Superior (carga horária 40
horas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.12.2008.

ANEXO II
(a que se refere o art. 2° da Lei n° , de de de 200 8)

“ANEXO I
(a que se refere o art. 1° da Lei n° 15.785, de 27 de outubro de 2005)

(...)
I.2 – Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Analista
Universitário
I.2.1 – Carga Horária: 30 Horas

* - A tabela referente ao Anexo II, que contém o vencimento básico
da carreira de Analista Universitário (carga horária 30 horas) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 18.12.2008.

I.2.2 – Carga Horária: 40 Horas
* - A tabela referente ao Anexo II, que contém o vencimento básico

da carreira de Professor de Educação Superior (carga horária 40
horas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.12.2008.
I.3 – Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Analista
Universitário da Saúde
I.3.1 – Carga Horária: 12 Horas

* - A tabela referente ao Anexo II, que contém o vencimento básico
da carreira de Analista Universitário da Saúde (carga horária 12 horas)
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.12.2008.
I.3.2 – Carga Horária: 20 Horas

* - A tabela referente ao Anexo II, que contém o vencimento básico
da carreira de Analista Universitário da Saúde (carga horária 20 horas)
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.12.2008.
I.3.3 – Carga Horária: 24 Horas

* - A tabela referente ao Anexo II, que contém o vencimento básico
da carreira de Analista Universitário da Saúde (carga horária 24 horas)
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.12.2008.
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I.3.4 – Carga Horária: 30 Horas

* - A tabela referente ao Anexo II, que contém o vencimento básico
da carreira de Analista Universitário da Saúde (carga horária 30 horas)
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.12.2008.
I.4 – Tabelas de Vencimento Básico da Carreira de Técnico
Universitário/Técnico Universitário da Saúde
I.4.1 – Carga Horária: 30 Horas

* - A tabela referente ao Anexo II, que contém o vencimento básico
das carreiras de Técnico Universitário e Técnico Universitário da
Saúde (carga horária 30 horas) foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 18.12.2008.
I.4.2 – Carga Horária: 40 Horas

* - A tabela referente ao Anexo II, que contém o vencimento básico
das carreiras de Técnico Universitário e Técnico Universitário da
Saúde (carga horária 40 horas) foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 18.12.2008.
I.5 – Tabela de Vencimento Básico da Carreira de Auxiliar
Administrativo Universitário
I.5.1 – Carga Horária: 30 Horas

* - A tabela referente ao Anexo II, que contém o vencimento básico
da carreira de Auxiliar Administrativo Universitário (carga horária 30
horas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.12.2008.
I.5.2 – Carga Horária: 40 Horas

* - A tabela referente ao Anexo II, que contém o vencimento básico
da carreira de Auxiliar Administrativo Universitário (carga horária 40
horas) foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.12.2008.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.925/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.925/2008, de autoria do Gover nador do

Estado, que altera a Lei Delegada n° 174, de 26 de janeiro de 2007, a
Lei n° 15.474, de 28 de janeiro de 2005, e reajusta  os valores das
tabelas de vencimento básico da carreira do Instituto de Pesos e
Medidas do Estado de Minas Gerais – IPEM – e os valores da Bolsa
de Atividades Especiais da Fundação Hospitalar de Minas Gerais –
FHEMIG –, foi aprovado no 2° turno, com a Emenda nº  1 ao vencido
no 1º turno.
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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° 2.925/2008
Reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras

do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais – Ipem –
e os valores da Bolsa de Atividades Especiais da Fundação Hospitalar
de Minas Gerais – Fhemig – e altera a Lei Delegada n° 174, de 26 de
janeiro de 2007, e a Lei n° 15.474, de 28 de janeir o de 2005.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – As tabelas de vencimento básico das carre iras do Instituto

de Pesos e Medidas do Estado de Minas Gerais – Ipem –, constantes
nos itens VIII.3.1 a VIII.3.4 do Anexo VIII da Lei n° 15.961, de 30 de
dezembro de 2005, passam a vigorar, a partir de 1° de setembro de
2008, na forma do Anexo desta lei.

Parágrafo único – O reajuste decorrente da alteração das tabelas de
vencimento de que trata o ‘caput’ não será deduzido do valor
percebido pelo servidor relativo à Vantagem Temporária Incorporável
– VTI –, a que se refere a Lei nº 15.787, de 27 de outubro de 2005.

Art. 2º – Ficam reajustados em 8% (oito por cento), a partir de 1º de
outubro de 2008, os valores da Bolsa de Atividades Especiais
asseguradas aos bolsistas da Fundação Hospitalar de Minas Gerais –
Fhemig –, conforme o disposto no Anexo da Lei nº 15.790, de 3 de
novembro de 2005.

Parágrafo único – O reajuste de que trata o “caput” incide sobre os
valores da Bolsa de Atividades Especiais vigentes a partir da
aplicação do disposto no art. 4º da lei nº 15.786, de 27 de outubro de
2005.

Art. 3º – O § 5º do art. 12 e o § 5º do art. 13 da Lei Delegada nº 174,
de 26 de janeiro de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 12 – (...)
§ 5º – O valor da FGR a que se refere o inciso I do § 2º deste artigo

bem como a parcela de 30% (trinta por cento) a que se refere o inciso
II do § 2º não se incorporam à remuneração do servidor nem aos
proventos de aposentadoria ou à pensão do servidor e não servem
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como base de cálculo para outro benefício ou vantagem, salvo a
decorrente de adicional por tempo de serviço adquirido até a data da
promulgação da Emenda à Constituição da República nº 19, de 4 de
junho de 1998, de gratificação natalina e de adicional de férias.

Art. 13 – (...)
§ 5º – O valor da FGA a que se refere o inciso I do § 2º deste artigo

bem como a parcela de 30% (trinta por cento) a que se refere o inciso
II do § 2º não se incorporam à remuneração do servidor nem aos
proventos de aposentadoria ou à pensão do servidor e não servem
como base de cálculo para outro benefício ou vantagem, salvo a
decorrente de adicional por tempo de serviço adquirido até a data da
promulgação da Emenda à Constituição da República nº 19, de 1998,
de gratificação natalina e de adicional de férias.”.

Art. 4º – O ‘caput’ do art. 16 da Lei nº 15.474, de 28 de janeiro de
2005, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 16 – Os recursos destinados ao pagamento dos prêmios a que
se refere o art. 15 serão distribuídos entre os servidores
considerando-se o resultado obtido no acordo de resultados, conforme
definição em decreto.”.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas, relator - Juarez

Távora.
ANEXO

(a que se refere o art. 1º da Lei nº , de de de 2008.)
"ANEXO VIII

(a que se refere o inciso VIII do art. 1º da Lei nº 15.961, de 30 de
dezembro de 2005.)

(...)
VIII.3. TABELAS DE VENCIMENTOS BÁSICOS DAS CARREIRAS

DO IPEM
VIII.3.1. CARREIRA DE AUXILIAR DE ATIVIDADES

OPERACIONAIS
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS
* - A tabela referente aos vencimentos básicos da carreira de

Auxiliar de Atividades Operacionais (carga horária 40 horas) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 18.12.2008.
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VIII.3.2. CARREIRA DE AUXILIAR DE GESTÃO, METROLOGIA E

QUALIDADE
CARGA HORÁRIA: 40 HORAS
* - A tabela referente aos vencimentos básicos da carreira de

Auxiliar de Gestão, Metrologia e Qualidade (carga horária 40 horas) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 18.12.2008.

VIII.3.3. CARREIRA DE AGENTE FISCAL DE GESTÃO,
METROLOGIA E QUALIDADE

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS
* - A tabela referente aos vencimentos básicos da carreira de Agente

Fiscal de Gestão, Metrologia e Qualidade (carga horária 40 horas) foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 18.12.2008.

VIII.3.4. CARREIRA DE ANALISTA DE GESTÃO, METROLOGIA E
QUALIDADE

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS
* - A tabela referente aos vencimentos básicos da carreira de

Analista de Gestão, Metrologia e Qualidade (carga horária 40 horas)
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 18.12.2008.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 19 DE DEZEMBRO DE 2008

RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO N° 5.318, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008

Aprova a apresentação de proposta de emenda à Constituição
Federal.

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° - 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. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 18 de dezembro de

2008; 220º da Inconfidência Mineira e 187º da Independência do
Brasil.

Deputado Alberto Pinto Coelho – Presidente
Deputado Dinis Pinheiro – 1º-Secretário
Deputado Tiago Ulisses – 2º-Secretário

ANEXO
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°

Altera os arts. 22, 24, 61 e 220 da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos

termos do § 3° do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte emenda ao texto da Constituição Federal:

Art. 1° - O inciso I do art. 22 da Constituição Fed eral passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 22 - (...)
I - direito civil, comercial, penal, eleitoral, marítimo, aeronáutico,

espacial e do trabalho;”.
Art. 2° - Ficam revogados os incisos XI, XXIV, XXVI I e XXIX do art.

22 da Constituição Federal.
Art. 3° - 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
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saúde;

(...)
XVII - licitação e contratação, em todas as modalidades, para as

administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais,
obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e
sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III;

XVIII - propaganda comercial;
XIX - trânsito e transporte
XX - direito agrário.
(...)
§ 2° - As normas gerais versam sobre princípios, di retrizes e

institutos jurídicos.
§ 3° - Compete aos Estados e ao Distrito Federal su plementar as

normas gerais no que for de predominante interesse regional.
§ 4° - Inexistindo lei federal sobre normas gerais,  os Estados e o

Distrito Federal exercerão a competência legislativa plena, para
atender a suas peculiaridades.

§ 5° - A superveniência de lei federal sobre normas  gerais suspende
a eficácia da lei estadual ou distrital, no que lhe for contrário.”.

Art. 4° - O § 3° do art. 220 da Constituição da Rep ública passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 220 - (...)
§ 3° - Compete à lei:
I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder

Público informar sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não
se recomendem, os locais e horários em que sua apresentação se
mostre inadequada;

II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a
possibilidade de se defenderem de programas ou programações de
rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da
propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos
à saúde e ao meio ambiente.”.

Art. 5° - Fica acrescentado ao art. 61 o seguinte §  2°, passando o
seu § 2° a vigorar como § 3°:

“Art. 61 - (...)
§ 2° - Mediante proposta da maioria dos membros de qualquer das

Casas do Congresso Nacional, poderá ser apresentado projeto de lei
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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. 6° - Esta emenda à Constituição Federal entra em vigor na data
de sua publicação.

RESOLUÇÃO N° 5.319, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008
Aprova a apresentação de proposta de emenda à Constituição

Federal.
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:
Art. 1° - 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. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 18 de dezembro de

2008; 220º da Inconfidência Mineira e 187º da Independência do
Brasil.

Deputado Alberto Pinto Coelho – Presidente
Deputado Dinis Pinheiro – 1º-Secretário
Deputado Tiago Ulisses – 2º-Secretário

ANEXO
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°

Acrescenta dispositivo ao art. 26 da Constituição Federal e dá outras
providências.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do § 3° do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte emenda ao texto da Constituição Federal:

Art. 1° - O art. 26 da Constituição Federal passa a  vigorar acrescido
do seguinte parágrafo único:

“Art. 26 - (...)
Parágrafo único - O disposto no “caput” deste artigo aplica-se aos

Estados constituídos a partir da transformação de territórios federais
em Estado, desde a data da transformação.”.

Art. 2° - O Poder Executivo federal, no prazo de no venta dias
contados da data da publicação desta emenda à Constituição,
providenciará, caso ainda não o tenha feito, a transferência para o
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patrimônio do Estado constituído a partir da transformação de território
federal dos bens pertencentes ao território que lhe deu origem ou dos
bens de propriedade da União nele situados, respeitado o disposto no
art. 20.

Art. 3° - Esta emenda à Constituição Federal entra em vigor na data
de sua publicação.

RESOLUÇÃO N° 5.320, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008
Aprova a apresentação de proposta de emenda à Constituição

Federal.
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:
Art. 1° - 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. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 18 de dezembro de

2008; 220º da Inconfidência Mineira e 187º da Independência do
Brasil.

Deputado Alberto Pinto Coelho – Presidente
Deputado Dinis Pinheiro – 1º-Secretário
Deputado Tiago Ulisses – 2º-Secretário

ANEXO
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°

Altera o art. 132 da Constituição Federal.
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos

termos do § 3° do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte emenda ao texto da Constituição Federal:

Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 132 da Constitu ição Federal o
seguinte § 1°, passando o seu parágrafo único a vig orar como § 2°,
com a redação que se segue:

“Art. 132 - (...)
§ 1° - A representação judicial e a consultoria jur ídica 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’
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deste artigo quanto à carreira e à forma de ingresso dos respectivos
servidores.

§ 2° - Aos Procuradores referidos no ‘caput’ e no §  1° deste artigo é
assegurada estabilidade após três anos de efetivo exercício, mediante
avaliação de desempenho perante os órgãos próprios, após relatório
circunstanciado das corregedorias.”.

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

RESOLUÇÃO N° 5.321, DE 18 DE DEZEMBRO DE 2008
Aprova a apresentação de proposta de emenda à Constituição

Federal.
Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:
Art. 1° - 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. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 18 de dezembro de

2008; 220º da Inconfidência Mineira e 187º da Independência do
Brasil.

Deputado Alberto Pinto Coelho – Presidente
Deputado Dinis Pinheiro – 1º-Secretário
Deputado Tiago Ulisses – 2º-Secretário

ANEXO
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO N°

Modifica o art. 198 da Constituição Federal e o § 4° do art. 77 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias.

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos
termos do § 3° do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a
seguinte emenda ao texto da Constituição Federal:

Art. 1° - O art. 198 da Constituição Federal passa a vigorar com as
seguintes alterações:

“Art. 198 - (...)
§ 3° - (...)
I - o percentual de recursos que a União aplicará, anualmente, em

ações e serviços públicos de saúde;
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(...)
§ 7° - Leis complementares dos Estados e do Distrit o Federal, que

serão reavaliadas pelo menos a cada cinco anos, definirão, com base
no disposto no § 2°, os percentuais que Estados, Mu nicípios e Distrito
Federal aplicarão, anualmente, em ações e serviços públicos de
saúde, com fundamento em critérios relativos ao índice de
desenvolvimento humano regional e local e ao conjunto das
demandas sociais.”.

Art. 2° - O § 4° do art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 77 - (...)
§ 4° - Na ausência das leis complementares a que se  referem os §§

3° e 7° do art. 198, a partir do exercício financei ro de 2005, aplicar-se-
á à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios o
disposto neste artigo.”.

Art. 3º - Esta emenda à Constituição Federal entra em vigor na data
de sua publicação.

ATAS
ATA DA 113ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/12/2008
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Questão de ordem - Correspondência: Mensagem
nº 321/2008 (encaminhando emenda ao Projeto de Lei Complementar
nº 28/2007), do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nº
2.957/2008 - Requerimentos nºs 3.175 a 3.186/2008 - Requerimentos
da Deputada Ana Maria Resende e outras, dos Deputados João Leite
e outros e Roberto Carvalho e da Comissão de Defesa do Consumidor
- Comunicações: Comunicações das Comissões de Turismo, de
Segurança Pública e de Transporte e do Deputado Wander Borges -
Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Domingos Sávio, Carlos
Pimenta, Luiz Tadeu Leite e Antônio Carlos Arantes - 2ª Parte (Ordem
do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Decisão da Presidência -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimento do Deputado Roberto Carvalho;
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deferimento - Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.269/2007, 2.772 e
2.924/2008; aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimento
das Comissões de Defesa do Consumidor e de Participação Popular;
aprovação - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimentos dos Deputados Weliton Prado, Durval Ângelo e
Sargento Rodrigues, Gustavo Valadares, Gilberto Abramo, Paulo
Guedes, Dalmo Ribeiro Silva, Durval Ângelo, André Quintão e Weliton
Prado; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
1.444/2007; requerimento do Deputado Sargento Rodrigues;
aprovação do requerimento - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei
nº 2.547/2008; requerimento do Deputado Sargento Rodrigues;
aprovação do requerimento - Discussão, em 2º turno, do Projeto de
Lei nº 116/2007; aprovação com as Emendas nºs 1 a 3 - Discussão,
em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.271/2007; aprovação na forma do
vencido em 1º turno - Questão de ordem - Discussão, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 1.957/2007; aprovação na forma do vencido em 1º
turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.174/2008;
aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno,
do Projeto de Lei nº 2.701/2008; aprovação com a Emenda nº 1 -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 40/2007; aprovação na
forma do Substitutivo nº 3; prejudicialidade dos Substitutivos nºs 1 e 2
- Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 356/2007; aprovação na
forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei
nº 492/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1; prejudicialidade
das Emendas nºs 1 a 3 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
496/2007; aprovação com as Emendas nºs 1 a 5 - Discussão, em 1º
turno, do Projeto de Lei nº 614/2007; aprovação na forma do
Substitutivo nº 1; prejudicialidade das Emendas nºs 1 a 7 - Discussão,
em 1º turno, do Projeto de Lei nº 749/2007; aprovação com as
Subemendas nº 1 às Emendas nºs 1 e 2 e com a Emenda nº 3;
prejudicialidade das Emendas nºs 1 e 2 - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 983/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 2;
prejudicialidade do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 1.621/2007; aprovação - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 1.643/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1
- Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.263/2008; aprovação
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na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de
Lei nº 2.758/2008; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.827/2008; aprovação -
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 2.947/2008;
aprovação - Suspensão e reabertura da reunião - Chamada para a
recomposição de número regimental; existência de quórum especial
para votação de projeto de lei complementar - Discussão, em 2º turno,
do Projeto de Lei Complementar nº 28/2007; questão de ordem;
prorrogação da reunião; suspensão e reabertura da reunião;
apresentação das Emendas nºs 1, 2 e 3; encerramento da discussão;
requerimento do Deputado Gilberto Abramo; deferimento; votação
nominal do Substitutivo nº 1, salvo emendas e destaque; aprovação;
votação nominal do art. 18 do vencido em 1º turno; discursos dos
Deputados Ivair Nogueira e Ademir Lucas; rejeição; votação nominal
da Emenda nº 1; aprovação; votação nominal da Emenda nº 2;
aprovação; votação nominal da Emenda nº 3; aprovação - Discussão,
em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.453/2008; aprovação na forma do
vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
2.588/2008; aprovação com a Emenda nº 1 - Discussão, em 2º turno,
do Projeto de Lei nº 2.756/2008; aprovação na forma do vencido em
1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.789/2008;
aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 2.832/2008; discurso do Deputado André Quintão;
apresentação da Emenda nº 1; encerramento da discussão; questão
de ordem; leitura da Emenda nº 1; requerimento do Deputado Gilberto
Abramo; deferimento; votação do projeto; aprovação; verificação de
votação; ratificação da aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto
de Lei nº 2.921/2008; encerramento da discussão; requerimento do
Deputado Carlos Pimenta; deferimento; votação do projeto, salvo
emendas, subemendas e destaque; aprovação; votação das Emendas
nºs 1, 3 a 11, 14 e 16, da Subemenda nº 1 à Emenda nº 3, da
Subemenda nº 2 à Emenda nº 2 e da Subemenda nº 1 à Emenda nº
11; aprovação; prejudicialidade da Subemenda nº 1 à Emenda nº 2 e
da Emenda nº 2; votação da Emenda nº 12; rejeição; votação da
Emenda nº 13; rejeição; votação da Emenda nº 15; discurso do
Deputado Sargento Rodrigues; rejeição; verificação de votação;
ratificação da rejeição; declaração de voto; votação da Subemenda nº
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1 à Emenda nº 15; aprovação; declaração de voto - Discussão, em 1º
turno, do Projeto de Lei nº 2.939/2008; discurso do Deputado Antônio
Júlio; encerramento da discussão; votação do Substitutivo nº 2;
aprovação; prejudicialidade do Substitutivo nº 1 - Discussão, em turno
único, do Projeto de Lei nº 2.897/2008; requerimento do Deputado
Durval Ângelo; aprovação do requerimento - Discussão, em 2º turno,
do Projeto de Lei nº 2.393/2008; aprovação com as Emendas nºs 1 e
2; declarações de voto - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Roberto Carvalho - Dinis

Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir
Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Mosconi -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo -
Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -
Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -
Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto
Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João
Leite - Juarez Távora - 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 - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz
- Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi -
Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado -
Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 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)
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Ata

- O Deputado Neider Moreira, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Questão de Ordem
O Deputado Vanderlei Miranda - Muito obrigado, Sr. Presidente. No

máximo em 2 minutos, gostaria de fazer um elogio e ao mesmo tempo
uma cobrança. Estou gostando de ver, nas ruas de Belo Horizonte,
principalmente na região onde moro, a presença maciça da Polícia
Militar neste mês de dezembro, o que, sem sombra de dúvida, inibe
qualquer ação criminosa. Espero que esteja acontecendo o mesmo
em toda a cidade. Elogiamos essa iniciativa da Polícia Militar, mas
faço uma pergunta: se esse efetivo existe, imagino que nos gabinetes,
nos serviços burocráticos, então por que não termos essa mesma
ostensibilidade, com a presença física dos policiais, nos 365 dias do
ano na Capital e no interior de Minas Gerais? É isso o que toda a
população quer. É muito bom sair às ruas, ver a polícia em cada
quarteirão, pois assim temos sensação de segurança. Isso nos deixa
muito mais confortáveis. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Correspondência
- A Deputada Gláucia Brandão, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a seguinte

correspondência:
MENSAGEM Nº 321/2008

- A Mensagem nº 321/2008 e a emenda ao Projeto de Lei
Complementar nº 28/2007, que recebeu o nº 3, foram publicadas na
edição anterior. A emenda foi publicada com o nº 6 e teve sua
numeração posteriormente alterada.

OFÍCIOS
Do Sr. Edvaldo Magalhães, Presidente da Assembléia Legislativa do

Acre, encaminhando exemplar da revista “Assembléia Aberta”,
produzida pela Casa.

Do Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça (2),
prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 2.987 e
3.025/2008, do Deputado Braulio Braz e da Comissão de Meio
Ambiente, respectivamente.

Do Sr. Almeida Melo, Presidente do TRE-MG, prestando
informações relativas ao Requerimento n°s 2.987/200 8, do Deputado
Braulio Braz.
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Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, encaminhando, na condição de

Presidente da Comissão de Justiça, o balanço das atividades dessa
Comissão em 2008.

Do Sr. Antônio Cláudio Valentim da Silva, Vice-Presidente da
Câmara Municipal de Espera Feliz, pleiteando seja dado o nome do
Deputado Estadual Agostinho Patrús à rodovia que liga o Município ao
Parque Nacional do Caparaó.

Do Sr. Nardyello Rocha de Oliveira, Presidente da Câmara Municipal
de Ipatinga, encaminhando cópia da Indicação nº 169/2008,
apresentada pelos Vereadores-Mirins desse Legislativo, em
28/11/2008. (- À Comissão de Educação.)

Do Sr. Alfredo Pastori Neto, Presidente da Câmara Municipal de
Araguari, solicitando seja realizada vistoria na avenida que menciona,
cuja pista está cedendo em diversos pontos. (- À Comissão de
Transporte.)

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 2.994/2008 , do Deputado
Carlin Moura.

Do Sr. João Bosco Torres, Presidente em exercício 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. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente Regional da
CEF, informando a liberação de recursos financeiros destinados à
Defensoria Pública. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os
fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil (3),
encaminhando, em atenção ao Requerimento n° 2.900/2 008, da
Comissão de Política Agropecuária, análise técnica e considerações
da Secretaria de Fazenda; e encaminhando informações relativas ao
Requerimento n° 2.821/2008, da Comissão de Seguranç a Pública.

Do Sr. Osmar Machado Fernandes, Corregedor Nacional do
Ministério Público, encaminhando informações relativas ao
Requerimento n° 2.507/2008, da Comissão de Direitos  Humanos.

Do Sr. Leandro Coelho de Carvalho, Defensor Público e Assessor
da Defensoria Pública-Geral, encaminhando informações em atenção



1649
ao Ofício nº 2.716/2008/SGM. (- À Comissão de Administração
Pública.)

Do Sr. Marx Fernandes dos Santos, Gerente Regional da CEF,
informando a liberação de recursos financeiros destinados à Copasa-
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. Ricardo Aurélio Pinto Nascimento, Coordenador do
Laboratório Nacional Agropecuário - Lanagro-MG, prestando
informações relativas ao Requerimento n° 3.055/2008 , da Comissão
de Defesa do Consumidor.

Do Sr. Matias Bakir Faria, Presidente do Sindicato dos Fiscais e
Agentes Fiscais de Tributos do Estado de Minas Gerais,
cumprimentando esta Assembléia pela realização de audiência
pública para debate da política remuneratória dos servidores
estaduais e solicitando que os membros da Casa manifestem repúdio
veemente às medidas que vêm sendo impostas pelo Governador
contra o Fisco mineiro. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Sr. Wilian Vagner Moreira, Diretor Coordenador-Geral do
Sindicato Intermunicipal dos Trabalhadores da Indústria Energética de
Minas Gerais, apresentando denúncia contra as empresas Cemig
diante da terceirização de suas atividades-fim, com graves
conseqüências para os terceirizados, e solicitando o apoio desta Casa
aos eletricitários de Minas Gerais na luta pela preservação da vida
desses trabalhadores e proteção de suas famílias. (- À Comissão do
Trabalho.)

Das Sras. Alcenira Ferreira Matos, Anna Maria Bernardes Ribeiro e
Inês Aparecida Soares, Diretoras do Sindicato dos Trabalhadores no
Serviço Público do Estado de Minas Gerais, solicitando o apoio dos
Deputados da Casa para a revisão do índice proposto no Projeto de
Lei nº 2.924/2008, do Governador do Estado, que reajusta os valores
das tabelas de vencimento básico das carreiras do Poder Executivo
em 5%. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 2.924/2008.)

Dos funcionários da Agência Regional do Ipsemg de Lambari,
alertando para a situação que acarretará para esses servidores o
possível fechamento da agência, embora esta tenha cumprido as
metas estabelecidas no acordo de resultados pactuado entre a
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Gerência de Interiorização e as Unidades Regionais do Instituto no
primeiro semestre de 2008. (- À Comissão de Administração Pública.)

Da Sra. Adriene Barbosa de Faria Andrade, Conselheira Relatora
das Contas Governamentais do Exercício de 2008 do TCE, solicitando
ao Legislativo o envio a essa Corte, até 31 de janeiro de 2009, do
comprovante da publicação, na forma que menciona, no Órgão Oficial
do Estado, dos gastos realizados com publicidade no 4º trimestre de
2008.

Do Sr. Pedro Rogério Melo de Lima, Chefe da Assessoria
Parlamentar do Gabinete do Ministro do Ministério da Ciência e
Tecnologia, prestando informações relativas ao Requerimento nº
2.687/2008, da Comissão de Política Agropecuária.

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 2.957/2008
Declara de utilidade pública a entidade Obras Sociais João XXIII,

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

João XXIII, com sede no Município de Jeceaba.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2008.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: As Obras Sociais João XXIII é instituição de direito

privado, sem fins lucrativos e de caráter beneficente, que desenvolve
importante trabalho de fins sociais, na área da saúde e habitação,
atividades esportivas e culturais. Sua diretoria é constituída por
pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades
voluntariamente. As Obras Sociais João XXIII estão em
funcionamento há mais de 21 anos.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à
aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
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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 3.175/2008, do Deputado Arlen Santiago, em que pleiteia sejam

solicitadas ao Governador do Estado providências para que se avalie
a possibilidade da concessão de reajuste salarial aos Diretores de
escolas estaduais. (- À Comissão de Educação.)

Nº 3.176/2008, do Deputado Braulio Braz, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Governador do Estado e ao Secretário de Fazenda
providências para que seja alterado de R$120.000,00 para
R$240.000,00 o limite anual de faturamento das microempresas para
efeito de dispensa do uso do Emissor de Cupom Fiscal - ECF -; e para
que se estude a possibilidade da concessão de benefícios fiscais aos
microempresários para a aquisição do equipamento e de “software”. (-
À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº 3.177/2008, do Deputado Inácio Franco, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Maravilhas
pelos 55 anos de emancipação desse Município. (- À Comissão de
Assuntos Municipais.)

Nº 3.178/2008, do Deputado Weliton Prado, em que pleiteia sejam
solicitadas à Secretaria de Planejamento providências para a
reorganização dos quadros de cargos de provimento efetivo da Polícia
Civil, valorizando-se os servidores administrativos.

Nº 3.179/2008, do Deputado Weliton Prado, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Governador do Estado providências para a
reorganização dos quadros de cargos de provimento efetivo da Polícia
Civil, valorizando-se os servidores administrativos. (- Distribuídos à
Comissão de Segurança Pública.)

Nº 3.180/2008, das Comissões de Defesa do Consumidor e de
Participação Popular, em que pleiteiam sejam solicitadas ao Prefeito
Municipal e ao Prefeito eleito de Belo Horizonte providências para que
se retire de tramitação o Projeto de Lei nº 1.891/2008, relativo à
cobrança do IPTU.

Nº 3.181/2008, da Comissão de Meio Ambiente, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Ministério Público providências para que se
investigue denúncia de crime ambiental que teria ocorrido na Reserva
Ecológica do Cercadinho, em Belo Horizonte.
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Nº 3.182/2008, da Comissão de Meio Ambiente, em que pleiteia

sejam solicitadas à Secretaria de Meio Ambiente providências para
que se investigue denúncia de crime ambiental que teria ocorrido na
Reserva Ecológica do Cercadinho, em Belo Horizonte.

Nº 3.183/2008, da Comissão de Meio Ambiente, em que pleiteia
sejam solicitadas à Fundação Estadual do Meio Ambiente
providências para que se fiscalizem e autuem os responsáveis por
crime de natureza ambiental que teria ocorrido na Reserva Ecológica
do Cercadinho, em Belo Horizonte, e para que eles procedam à
imediata recuperação da área atingida.

Nº 3.184/2008, da Comissão de Política Agropecuária, em que
solicita seja formulado voto de congratulações com a Embaré
Indústrias Alimentícias S.A. e a Cenatte Embriões pela parceria que
formaram para a execução de projeto de melhoramento genético de
gado leiteiro com vistas ao aumento da quantidade de proteína e
gordura no leite.

Nº 3.185/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que pleiteia
seja solicitado ao Comandante-Geral da PMMG que determine
providências para que se regularize a situação do efetivo policial em
São Gonçalo do Sapucaí, que conta com apenas um policial militar; e
que interceda junto à Secretaria de Defesa Social para que os
Agentes Penitenciários possam assumir a guarda da cadeia pública
desse Município.

Nº 3.186/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulada manifestação de aplauso ao Sr. Maurício Campos
Júnior, Secretário de Defesa Social, e ao Cel. PM Hélio dos Santos
Júnior, Comandante-Geral da PMMG, por terem atendido
requerimento dessa Comissão com vistas à designação de policiais
militares e civis para recompor a força de segurança em Itamarandiba.

Das Deputadas Ana Maria Resende, Cecília Ferramenta, Elisa
Costa, Gláucia Brandão, Maria Lúcia Mendonça e Rosângela Reis em
que solicitam seja realizado em março de 2009 ciclo de debates por
ocasião do Dia Internacional da Mulher. (- À Mesa da Assembléia.)

Do Deputado João Leite e outros em que solicitam seja instalada a
Frente Parlamentar em prol do Transporte Ferroviário. (- À Mesa da
Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado
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Roberto Carvalho e da Comissão de Defesa do Consumidor.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Turismo, de Segurança Pública e de Transporte e do Deputado
Wander Borges.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.
O Deputado Domingos Sávio* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e

Srs. Deputados, ocupo esta tribuna inicialmente para fazer um breve
balanço das atividades deste ano, extremamente rico para toda a
democracia. Primeiro porque, dentro de um ambiente democrático e
amadurecido, tivemos oportunidade de renovar toda a estrutura da
gestão pública municipal, com a eleição de novos Prefeitos e
Vereadores, a reeleição daqueles que mereceram a aprovação
popular e também a eleição de tantos outros, que vêm assumindo os
seus cargos.

Obviamente, essa é uma tarefa que todos nós, enquanto agentes
públicos comprometidos com a população que representamos,
tivemos de nos desdobrar para realizar e nos fazer presentes em
dezenas de cidades. Simultaneamente, foi um ano de muito trabalho
aqui, na Assembléia, em que o Legislativo teve a oportunidade de,
após uma década, voltar a analisar e, desta vez, aprimorar a estrutura
do Judiciário de Minas Gerais, votando o projeto de organização
judiciária. Esse projeto tem uma importância fundamental para toda a
população, pois não se pode pensar num Estado de Direito, numa
democracia sem um Judiciário bem-estruturado, sem que a Justiça
esteja acessível ao cidadão e funcione de fato. Mas, para que isso
ocorra, é fundamental a boa estruturação da Justiça de primeira
instância na comarca, no Município em que vive o cidadão que precisa
resolver suas pendências, seja de natureza civil, criminal ou familiar.

Inúmeras relações do direito podem ter origem em operações as
mais corriqueiras, como um inventário ou uma discussão relacionada
a algo do campo imobiliário, como, por exemplo, uma mera ação de
despejo, ou uma negociação ou acordo. Tudo isso passa pela Justiça
quando temos uma sociedade verdadeiramente democrática. Por isso
digo que essa Justiça tem de estar estruturada. Há mais de 10 anos
que Minas Gerais não fazia uma revisão, embora o texto
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constitucional determine que de dois em dois anos isso seja feito.

Aqui tivemos o empenho de toda esta Casa, e cada um, à sua
maneira, procurou aprimorar o projeto. Não tenho dúvida de que foi
um dos momentos que uniu, com muita garra, todos os partidos e
parlamentares. Houve debates polêmicos e situações às vezes
conflituosas, como é saudável no ambiente democrático. Tive a
alegria de ver aprovada a elevação para a entrância especial das
Comarcas de Divinópolis e de São João del-Rei, cidades em que atuo
diretamente e tenho a felicidade de ser Deputado majoritário. Também
tivemos a alegria de ver a criação de novas varas para estruturar
melhor a Justiça no interior, em diversas cidades do interior de Minas,
a fim de fazer com que o Judiciário funcione, criando a figura do
assessor para o Juiz de primeira instância, o que naturalmente será
regulamentado pelo Tribunal de Justiça, para dar a essa figura a
condição de ser muito mais um agente que vai ajudar a resolver os
problemas e jamais uma mera criação de mais cargos, porque não é
esse o nosso propósito, de sair por aí criando mais cargos. Criar, sim,
solução para as comarcas com dezenas, centenas, às vezes até
milhares de processos parados, não por falta de trabalho do Juiz, mas
porque existe apenas um único Juiz para responder por um número
de feitos que necessitariam de dois, três Juízes para fazê-lo. Então,
na impossibilidade de termos dois, três Juízes, que haja pelo menos
uma assessoria, porque quem ganha com isso é o cidadão, que verá
a sua causa ser decidida mais rapidamente.

Portanto, esse foi um dos momentos, mas houve vários outros.
Agora, vivemos um momento que merece reflexão. Vi comentários

em vários veículos de comunicação, como se a Assembléia estivesse,
em um ritmo frenético e quase alucinado, aprovando dezenas de
projetos, como se essa aprovação estivesse acontecendo
simplesmente agora. É preciso deixar claro que a aprovação em
Plenário é a etapa decisiva e que está ocorrendo agora em número
maior do que nas sessões anteriores. Por outro lado, para que isso
ocorra, há todo um processo legislativo. O projeto não ficou na gaveta
todo esse tempo e só agora os Deputados resolveram aprová-lo. Não.
No decorrer do ano fizemos dezenas de reuniões, ora para debater o
projeto, ora para ouvir a sociedade por meio de audiências públicas;
os relatores se debruçaram sobre as diversas emendas dos
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parlamentares e fizeram seus relatórios, muitas vezes modificando o
projeto profundamente.

Cito, por exemplo, três projetos de minha autoria que estão sendo
apreciados agora. Um deles foi apreciado em 1º e 2º turnos e já foi
para o Governador sancionar. Porém, esse projeto está tramitando
desde o início do ano. Não por falta de boa-vontade, pois o projeto é
importantíssimo e foi profundamente aperfeiçoado, e felizmente
tivemos êxito. Trata-se do Projeto de Lei nº 2.432/2008, que propôs a
isenção do ICMS para o produtor rural na primeira etapa de
comercialização, quando ele vende o leite para a cooperativa e para a
indústria. Hoje, ele ainda é tributado, em valores relativamente
pequenos, mas é descontada da sua folha de pagamento uma parcela
de ICMS. Após diversas reuniões, o governo concordou com a
redação do nosso projeto para que o produtor rural tenha zero por
cento de ICMS. E não apenas o produtor de leite, pois o projeto foi
feito em linhas genéricas, facultando ao governo conceder isenção do
ICMS a todo produtor rural na sua primeira etapa de comercialização.
Já está acertada com a Secretaria a regulamentação imediata para o
produtor de leite, que vive uma dificuldade muito grande neste
momento.

Mas há um detalhe técnico importante, e às vezes o cidadão comum
tem dificuldade de compreender como funciona a legislação tributária,
assim como nós precisamos estudar muito para aperfeiçoar o projeto.
Ao se isentar, é preciso encontrar um mecanismo para que a empresa
ou cooperativa que compra o produto tenha como receber um crédito
de ICMS, senão ela pagará muito imposto lá na ponta. Esse projeto
garante isenção ao produtor, mas continua havendo a prerrogativa de
se transferir um crédito de 12% para a cooperativa ou indústria de
laticínios.

Havia uma lei da época do Governador Itamar Franco que
possibilitava essa transferência, mas ela ficava restrita a um patamar
muito pequeno. Nós conseguimos modificá-la para um patamar de
cerca de 660 mil litros de leite por ano, extensivo a todos os
produtores. Antes, ela contemplava apenas o pequeno produtor, o que
criava uma discriminação questionável do ponto de vista
constitucional. O produtor que passasse de certo limite não tinha o
direito de transferir o crédito, e seu produto ficava desvalorizado. Ele
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acabava usando o artifício - e ainda usa, pois o projeto depende da
sanção do Governador, apesar de não haver dúvida de que será
sancionado - de colocar parte de sua produção em nome de um ou
dois filhos, para dizer que produzia menos. Isso é ruim para o produtor
e para o Estado, pois precisamos incentivar a produção do pequeno,
do médio e do grande produtor. E devemos incentivar a indústria
mineira para que nosso leite não vá para outro Estado sem ser
beneficiado. De preferência, que seja beneficiado aqui, gerando
emprego e renda no Estado.

Nosso projeto contempla, então, o produtor rural, isentando-o do
ICMS, e a cooperativa e o laticínio, que aproveitam o crédito e, com
isso, têm mais competitividade para vender o produto. Além disso,
incluímos um artigo que assegura à indústria de laticínios -
cooperativas e demais indústrias - a possibilidade de transferir o
produto de uma unidade em Minas para outra unidade que tenha fora
do Estado, por um regime especial, e de ainda assim continuar tendo
o direito de aproveitar o crédito de ICMS. Em síntese, é um projeto
que melhora a situação para o produtor rural. Ainda há muito o que
melhorar, mas é um passo importante, notadamente neste momento
em que o produtor enfrenta grandes dificuldades, com o preço do
produto abaixo do custo. Essa redução de impostos que estamos
conseguindo já é um alento. E é o que o governo de Minas poderá
fazer. Agora, temos de sensibilizar o governo federal para a adoção
de uma política de compra de leite em pó quando houver excesso, de
modo a evitar que as grandes indústrias joguem o preço para baixo.
Para evitar o cartel na hora da compra do leite ao produtor, o governo
pode fazer uma política de regulação de estoque, como já faz com o
milho, a soja, etc. Outra coisa que precisa ser mudada diz respeito à
importação de leite em pó. O Brasil não pode aceitar isso, já que tem
absolutas condições de produzir o suficiente para o nosso povo e
ainda ter leite para exportar. Então, como o governo pode deixar que
importem o leite em pó, sacrificando o produtor, jogando o preço do
seu produto lá para baixo, muitas vezes sem nenhum benefício para o
consumidor, porque o que abaixa é o preço pago ao produtor na hora
da compra, e não, o preço do queijo ou de outro derivado do leite nas
prateleiras do supermercado? Então, ainda há medidas que precisam
ser tomadas em âmbito federal.
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Quero referir-me ainda a outro projeto importante que foi aprovado

hoje na Comissão de Administração Pública, pelo que agradeço aos
Deputados Ademir Lucas, Inácio Franco e André Quintão, que acabou
de chegar e muito nos ajudou. Acabei de receber um telefonema,
Deputado André Quintão, do Sr. Carlos, um despachante da cidade de
Mutum, na divisa de Minas Gerais, que me disse que acompanhou o
nosso trabalho pela TV Assembléia e ficou extremamente feliz. É
sonho antigo que haja uma norma legal que valorize o despachante,
dando-lhe condição de representar o cidadão em sua atividade, mas
de maneira organizada, formalizada por lei, de modo a que possa
entrar no Detran com o devido respaldo legal para fazer as operações
em nome do povo mineiro. O projeto que aprovamos e que
regulamenta a atividade do despachante junto ao Detran e a outros
órgãos públicos é bom para o despachante e para o cidadão, que vai
ter certeza de que um despachante devidamente credenciado tem
direitos e deveres, tem responsabilidades para exercer a atividade,
que, aliás, não pode ser exercida por qualquer um, sob pena de
termos pessoas inescrupulosas que prejudiquem o cidadão dizendo
serem despachantes sem realmente sê-lo. O projeto é bom também
para o Detran, já que a atividade de registro de veículos é muito séria
e precisa ser feita de forma regulamentada.

Por fim, Sr. Presidente, quero agradecer à Comissão de Meio
Ambiente - aos Deputados Sávio Souza Cruz, Almir Paraca, Fábio
Avelar, que está aqui, Inácio Franco e Wander Borges -, que atendeu
a uma solicitação nossa incluindo a discussão de projeto de nossa
autoria em uma reunião extraordinária. Aliás, volto ao início do meu
raciocínio para lembrar que muitas reuniões são realizadas nos
bastidores, às vezes sem a visibilidade das que se realizam neste
Plenário - já que a grande maioria não é transmitida pela TV
Assembléia, mas é lá que se decide se um projeto será ou não
aprovado. Então, agradeço à Comissão de Meio Ambiente, que incluiu
na pauta de hoje a análise de projeto de nossa autoria e co-autoria
dos Deputados Antônio Carlos Arantes e José Henrique, companheiro
do PMDB, em que regulamentamos uma área de preservação
permanente para o entorno de barragem artificial. Resolve-se assim
um terrível impasse, porque atualmente o IEF e o Ministério Público
multam produtores e moradores por uma exigência descabida: um
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afastamento idêntico ao determinado para os grandes rios, que é de
100m. É bom lembrar que um lago artificial não tem correnteza ou
qualquer coisa que justifique essa exigência. Além disso, ali já há
coisas consolidadas, como casas construídas e plantações.

Os produtores de café, por exemplo, estão sendo ameaçados de ter
que arrancar toda a lavoura de café, Deputado Sargento Rodrigues,
ou de suportar uma multa de R$20.000,00, R$30.000,00, e processos
criminais. Então, a Assembléia precisava agir. E agimos em boa hora,
num processo muito debatido, ao qual o Deputado Almir Paraca deu
grande contribuição, aprimorando o projeto e deixando claro que, no
futuro, havendo plano diretor das bacias, este normatizará a área de
preservação permanente - APP -, que, na ausência do plano diretor,
será de 30m de APP. Creio que, se o projeto for aprovado hoje,
teremos mais um projeto para aprovar até amanhã.

Portanto, fica aqui esse balanço positivo de tanta coisa que
conseguimos fazer para cumprir o nosso dever para com o povo
mineiro, aperfeiçoando legislação, intermediando recursos para
melhorar a vida do cidadão mineiro e, principalmente, representando
dignamente a nossa população na Assembléia. 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, senhores parlamentares, imprensa, povo do nosso Estado,
quero tratar de dois assuntos hoje. Em primeiro lugar, gostaria de
cumprimentar o Deputado Luiz Tadeu Leite, aqui presente, que deve
estar vivendo seus últimos dias como parlamentar do nosso Estado,
porque no dia 1º de janeiro estará assumindo a Prefeitura da nossa
cidade, Montes Claros. Não só cumprimentá-lo, mas dizer também
que ele teve uma vitória belíssima nos tribunais, quando foi
injustamente denunciado pelos seus opositores, que alegavam
desrespeito à legislação eleitoral. Mas a verdade prevaleceu, e o
nosso companheiro e amigo Luiz Tadeu Leite será diplomado amanhã
e estará assumindo a Prefeitura de Montes Claros. É importante fazer
esse cumprimento porque o que vimos, meu caro Presidente, foi uma
avalancha de ações contra as pessoas vitoriosas nas últimas eleições,
muitas delas certamente com embasamento jurídico, mas a grande
maioria foram ações motivadas por questionamentos políticos, sem



1659
nenhuma base jurídica. Enfim, vimos as pessoas que ganharam
eleições legitimamente passando por dificuldades e por num estresse,
num desrespeito à vontade popular. Então, meu colega e amigo Luiz
Tadeu Leite, ficamos mais tranqüilos e aliviados. Recebi vários
contatos do povo de Montes Claros querendo saber o que estava
acontecendo, mas V. Exa., a partir de amanhã, recebe o seu diploma
e estará tomando posse, se Deus quiser, no dia 1º. Terá um desafio
pela frente porque, na atual crise que estamos vivendo, governar uma
cidade do porte de Montes Claros, apesar do privilégio, é um grande
desafio. Pode ter certeza de que estaremos nesta trincheira, neste
local, nesta Casa ombreados com V. Exa., levando os pleitos de
Montes Claros, para que possamos vencer os desafios a partir de 1º
de janeiro.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte)* - Deputado Carlos
Pimenta, recebo com muita alegria e sensibilizado a sua manifestação
de apoio. Realmente, amanhã haverá a diplomação dos eleitos em
Montes Claros, às 18 horas, no Fórum Gonçalves Chaves, e, no dia 1º
de janeiro, assumiremos o mandato de Prefeito da nossa cidade pela
terceira vez. Dentro de instantes, logo após V. Exa., terei a honra de
fazer o meu último pronunciamento nesta legislatura, despedindo-me
desta Casa. Desde já, quero convidar V. Exa. a somar-se ao esforço
que faremos a partir do ano que vem à frente da Prefeitura. V. Exa.
começou conosco, e vice-versa, como Vereadores de Montes Claros,
em 1976, na Câmara Municipal. Então esperamos que possamos ter
um longo convívio, com um trabalho em benefício de Montes Claros e
da região. Quero contar com V. Exa., a bancada do Norte e todos os
Deputados, colegas desta Casa, no trabalho que iniciaremos a partir
de 1º de janeiro do próximo ano.

O Deputado Carlos Pimenta - Com certeza estaremos aí ombreados
e trabalhando muito pela nossa cidade, pois - repito - o desafio é
muito grande. Gostaria de chamar a atenção de todos para um fato.
Acabei de assinar uma lista do Deputado Carlin Moura para a criação
de uma frente parlamentar em defesa do emprego, que é uma
valorização ao emprego e à renda dos trabalhadores. Ontem tive uma
experiência extremamente difícil e complicada em Brasília, em
companhia de empresários e investidores do Canadá, da empresa
Carpathian, que adquiriu da Vale do Rio Doce, Deputado Carlin
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Moura, desde 2006, o direito de exploração de uma mina de ouro no
Município de Riacho dos Machados, Município com o penúltimo IDH
do Estado. O valor dos investimentos dessa empresa nesse Município
é de R$270.000.000,00. A Vale recebeu a transação e os recursos,
mas está impossibilitada de passar para essa empresa canadense a
concessão da exploração da mina de ouro, porque deve, no Estado do
Pará, uma quantia de R$2.000.000.000,00 ao povo brasileiro. Não
entrarei nessa questão da dívida da Vale com o DNPM. Senti que
estamos vivendo um momento difícil e de exceção no País. Nos
últimos 30 dias, temos 200 mil desempregados. Isso está
preocupando o Governador de Minas e o Presidente da República.
Todavia os órgãos do governo federal são insensíveis a certas
questões. O que proíbe essa transação comercial entre a Vale do Rio
Doce e essa empresa canadense é uma deliberação normativa interna
do Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM. Portanto
não é um impedimento constitucional nem um projeto de lei nem
sequer uma medida provisória do Presidente da República, mas sim
uma deliberação normativa dentro do DNPM. Mostramos ao Diretor-
Geral do DNPM que, dessa forma, estaria prejudicando um Município
pobre, com pouco mais de 12 mil habitantes, cujo IDH é inferior a
4,5% - aliás, é o penúltimo de Minas Gerais. Além disso é uma mina
que já foi explorada pela Vale. Essa empresa tem um programa de
atuação e de investimentos no Município de Riacho dos Machados, o
qual prevê construção de conjunto habitacional, reforma do hospital e
investimentos importantes na área social. Foram 4 horas cansativas
de argumentos para mostrar a esse órgão do governo federal o que
estavam fazendo em Minas Gerais, sem nenhum embasamento
jurídico. Sugeriram à empresa que entre com uma ação judicial, a fim
de ter em mão uma autorização provisória. Não pode passar pela
cabeça de uma pessoa séria que uma empresa canadense, cujos
empresários têm controle rígido e normas rígidas, investirá
R$270.000.000,00 em cima de uma ação judicial. Por fim, ficaram de
estudar o caso. Tivemos a participação do Deputado José Santana,
que foi muito duro e incisivo. Digo isso para mostrar os dois lados, as
duas faces da moeda. Estamos vivendo um momento de exceção.
Esta é uma crise mundial que abala todo o mundo, aliás já gerou um
milhão e meio de desempregados nos Estados Unidos. Toda a Europa
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está alarmada com isso. Em todos os países, as ações, as bolsas de
todo o mundo estão causando prejuízos de trilhões de dólares ao
bolso do povo. Quando se consegue trazer empresários, investidores
para o Brasil, um órgão do governo federal cria toda essa celeuma,
essa dificuldade, que burocraticamente atrapalha, aliás, querem
atrapalhar os investimentos em nosso Estado. Marcaremos novo
encontro em Brasília, já estivemos com alguns Deputados Federais,
que chamarão a diretoria da DNPM para um maior diálogo.
Procuraremos o Governador Aécio Neves para que também aja, pois
os investimentos são em Minas Gerais. Não deixaremos a situação
como está. Acredito que qualquer projeto de geração de emprego, que
seja apenas um emprego, tem de ser defendido aqui, principalmente
pelo momento que vivemos. Estamos falando de 450 empregos
diretos para uma cidade de desempregados onde a Prefeita não tem
como investir na área social. Meu caro amigo Deputado Luiz Tadeu
Leite, faremos com que a Sudene esteja mais presente em Minas
Gerais. Este ano, a Sudene tinha disponibilizado para Minas Gerais
R$1.500.000.000,00 de recursos para os projetos. Infelizmente, Minas
não apresentou nenhum projeto este ano. Todos os nossos recursos
foram desviados para os Estados da Bahia, Alagoas, Sergipe, Ceará e
Pernambuco, pois não fomos competentes para criar um órgão em
Minas para ter um gerenciador dos projetos da Sudene. Foram para
outros Estados R$1.500.000.000,00, que serviriam para projetos
agropecuários e geração de empregos em Montes Claros, Bocaiúva,
Januária e Pirapora. E assistimos estarrecidos a essa situação. A
burocracia não pode continuar como está. Tenho certeza absoluta de
que o projeto dos investidores canadenses que estavam escolhendo
entre o Brasil e a Bélgica - a reunião do conselho deliberativo dessa
empresa será no dia 21 de dezembro - será desviado para a Bélgica.
É claro, pois não há um documento no DNPM que garanta uma
transação, o que, aliás, já ocorreu com a Vale, e estamos vivendo isso
de novo. Tivemos ontem uma reunião tensa nesta Casa com a Vale e
funcionários. A Vale está dispensando funcionários, empregados
mineiros. É preciso que adotemos uma posição, pois quando essas
empresas precisam do apoio do poder público, elas o têm. A Vale é
uma das três maiores devedoras do INSS no Brasil, deve quase
R$500.000.000,00 ao INSS. Esse dinheiro é para bancar a
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previdência do povo brasileiro. A primeira empresa devedora é o
Bradesco, e a segunda é o Banco do Brasil. As coisas acontecem no
Brasil de forma que percebemos a complacência dos Poderes com
essas grandes empresas. Se uma Prefeitura dever ao INSS, ela terá
de pagar, senão o repasse do FPM é seqüestrado, é bloqueado.
Muitos Prefeitos que tentaram fazer algo para barrar essa sangria nos
cofres públicos foram presos, e injustamente. Foram algemados pela
Polícia Federal, como o Prefeito de Almenara, que foi covardemente,
injustamente preso, pois estava defendendo o seu Município. O
Prefeito de Salto da Divisa também foi preso porque também estava
defendendo o seu Município.

Entretanto, uma poderosa Vale, um poderoso Bradesco e um
poderoso Banco do Brasil devem bilhões aos cofres públicos e ao
povo brasileiro, e as coisas não estão acontecendo. Estou repassando
tudo isso porque o que depende da gente, todos os projetos que
chegam a esta Casa tratando de isenção de ICMS e benesses para os
poderosos, estamos sempre ajudando. Mas quando uma empresa
dessa natureza quer vir para o Brasil e precisa apenas de um
documento, que nada tem de ilegal, para ser expedido pelo DNPM,
eles colocam dificuldades, obstáculos. Trata-se de uma empresa que
gerará 450 empregos e investirá US$270.000.000,00 em um
Município norte-mineiro, e os recursos irão para a Bélgica, porque o
“Sr.” DNPM, numa briga particular com a Vale do Rio Doce, sem
embasamento jurídico, não quer expedir esse documento.

Deixo aqui o nosso desabafo. Será o início de uma briga feia, na
qual gostaria de contar com a participação do Governador Aécio
Neves em defesa da geração de emprego e renda para o povo
mineiro.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Luiz Tadeu Leite.
O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

público que nos acompanha nas galerias, telespectadores da TV
Assembléia, tomado pela emoção e debaixo da grave
responsabilidade que recai sobre nossa pessoa, assomamos a esta
tribuna pela última vez, como Deputado, pelo menos nesta legislatura,
para despedir-nos do povo mineiro, dos nossos colegas Deputados,
dos componentes da imprensa que sempre acompanham os trabalhos
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desta Casa e de todo o público mineiro, por meio da TV Assembléia,
que possui uma audiência cativa em todos rincões do nosso Estado.

Como já é de amplo conhecimento, nas últimas eleições, depois de
renhido segundo turno, acabamos obtendo 93.300 votos e, assim,
sendo eleito pela terceira vez Prefeito de Montes Claros. Como minha
Vice, para minha honra, foi eleita a Sra. Cristina Pereira, esposa de
um colega desta Casa, Deputado Gil Pereira.

Hoje, já nos últimos dias de trabalho deste ano legislativo, temos
que nos despedir porque, no final do mês, vamos renunciar ao
mandato de parlamentar estadual para assumir a cadeira de Prefeito
de Montes Claros.

Não é necessário ressaltar o grande brilho que esta Casa teve neste
ano que se encerra e nesta atual legislatura. Esta Casa, comandada
pelo Deputado Alberto Pinto Coelho, sempre teve uma posição altiva,
maiúscula, sempre presente e à frente do debate dos grandes
assuntos de âmbito estadual e nacional. Esta Casa, em que pese a
ser alvo de críticas - isso também é do processo democrático -,
sempre foi aberta ao povo livre do nosso Estado. Aqui bateram à porta
todos os desvalidos, todos os que buscavam espaço e apoio, todos os
segmentos do funcionalismo. Aqueles que buscavam guarida,
presença e apoio sempre vieram a esta Casa. A própria imprensa,
quando alguns setores dela colocam esta Casa na berlinda, sempre
teve nela a salvaguarda da democracia e a garantia dos seus direitos.
E é nesta Casa que pude, já no meu segundo mandato, exercer um
papel digno, à altura daquilo que se espera de um parlamentar
mineiro.

Apresentamos alguns projetos de lei. Alguns deles ainda estão em
tramitação nesta legislatura, como o que isenta entidades filantrópicas
e de assistência social, educacionais e de saúde do pagamento de
ICMS sobre as contas de água e energia elétrica.

Outro projeto de nossa autoria é o que altera critérios e diretrizes de
funcionamento das Guardas Municipais do Estado. Estamos vendo
aprovar, com a nossa participação, o projeto que altera a distribuição
do ICMS beneficiando Municípios de menor porte do Estado. São de
nossa autoria também o projeto que cria o Fundo Estadual de
Promoção das Igualdades Raciais; o que cria critérios para eliminação
de cães e gatos, um projeto de interesse dos que preservam e
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protegem os animais de Minas; entre outros, os quais esperamos que,
na nossa ausência, continuem em tramitação para que tenhamos a
aprovação desses projetos que foram de nossa modesta iniciativa.

À frente da Prefeitura de Montes Claros, sabemos dos desafios que
nos esperam. Além do desafio mais imediato, a questão provocada
pelas chuvas que estão castigando a nossa cidade, às vezes
benfazejas, mas que, ao mesmo tempo, provocam desastres,
prejuízos. Queremos exercer um papel de reconstrução da cidade,
porque a sua malha asfáltica está quase totalmente destruída, assim
como alguns dos seus canais, em face das intempéries, das chuvas.
Além disso, vamos cuidar da saúde, que está carecendo de
providências urgentes, e, assim, melhorar a atenção à saúde do nosso
povo; cuidar da segurança, com a recriação da Secretaria Municipal
de Defesa Social; a criação da Secretaria Municipal de Esportes, com
a qual vamos envolver os jovens num trabalho para retirá-los dos
riscos das drogas; e também a questão da geração de emprego e
renda, porque numa cidade como a nossa ainda há milhares e
milhares de desempregados, jovens e pais de famílias que precisam
desse apoio.

Mas, para isso, precisaremos do apoio, da presença de todos os que
nos puderem ajudar a comandar e a trazer benefícios para Montes
Claros. Esta Casa, por todos os Deputados, pode-nos ajudar. Em
especial a bancada do Norte, na pessoa da Deputada Ana Maria
Resende, dos Deputados Gil Pereira, Carlos Pimenta, Arlen Santiago,
Paulo Guedes, Ruy Muniz, da Deputada Elbe Brandão, que é
Secretária de Estado. Essa bancada do Norte sempre esteve a favor
de Montes Claros, e espero que continue ampliando sua atuação e
seu trabalho para fazermos mais, não pela parcela que nos elegeu,
mas agora consciente da responsabilidade de Prefeito de toda a
cidade. Será uma administração voltada para todos, para que todos
tenham vez e tenham voz. Essa foi a proposta de nossa campanha
política; esta será a prática maior da nossa administração.

O Deputado Gil Pereira (em aparte)* - Quero dizer que esta Casa
perderá um Deputado no dia 31 de dezembro, mas a nossa Montes
Claros ganhará um grande Prefeito: V. Exa., que já foi Prefeito por
duas vezes, 10 anos administrando Montes Claros. A cidade o elegeu
querendo a sua volta porque sabe como V. Exa. gere os destinos
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dela.

Aqui, como muito bem disse V. Exa., deixou a bancada do Norte de
Minas desfalcada, todavia mais empenhada em levar os benefícios
para Montes Claros, especialmente na sua gestão. Graças a Deus
temos aqui o Presidente Deputado Alberto Pinto Coelho, o nosso
Líder do Governo, Deputado Mauri Torres, e todos os Deputados para
buscarmos recursos junto ao nosso Governador Aécio Neves, ao
Vice-Governador Anastasia e aos Secretários. Montes Claros ganhou
muito com a eleição de V. Exa. Não tenho dúvida de que no final de
2012, no último dia da administração de V. Exa., aquela cidade
ganhará mais empregos, mais saúde, mais qualidade de vida. Desejo
boa sorte a V. Exa. e à nossa primeira-dama, Dra. Estela. Muita
saúde, força e determinação, e que Deus continue protegendo-o.

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Em meu nome, Deputado Gil
Pereira, e da minha esposa Estela, quero agradecer a V. Exa. e aos
Deputados que participaram conosco da nossa campanha vitoriosa
em Montes Claros.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte)* - Quero também, Deputado
Luiz Tadeu Leite, parabenizá-lo pela vitória. Estamos tendo a tristeza
de perdê-lo nesta Casa, mas, por outro lado, a alegria de saber que
estará em uma função ainda mais importante: dirigir os destinos da
Capital do Norte de Minas. Gostaria de colocar-me à disposição de V.
Exa. para ajudar no que for possível. Conte com o apoio da nossa
bancada do Norte de Minas e com a nossa interlocução lá na bancada
mineira no Congresso Nacional, por intermédio do nosso parceiro,
Deputado Federal Virgílio Guimarães. Juntos, poderemos somar mais
apoio e mais investimentos para nossa cidade querida de Montes
Claros.

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Agradeço ao Deputado Paulo
Guedes e quero mencionar novamente a presença, nesta Casa e em
nossa bancada, do Deputado Carlos Pimenta, que está ali, sentado ao
lado do Presidente. Ele também foi uma força importante em nossa
campanha e somará conosco também aqui nesta Casa, com toda
certeza. Ouço, com atenção, a Deputada Ana Maria Resende.

A Deputada Ana Maria Resende (em aparte)* - Deputado Luiz
Tadeu Leite, quero dizer que não fico triste com sua saída, pois nós
aqui iremos desdobrar-nos. Se éramos sete, seremos seis que farão o
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trabalho de sete, oito ou nove. Demonstro minha felicidade, pois a
administração municipal consiste na gestão, na capacidade do
Prefeito de fazer a administração pública. Está saindo da Prefeitura
um Prefeito que teve toda oportunidade de administrar Montes Claros
com sucesso, mas não o fez por falta de capacidade administrativa.
Quero deixar aqui registrada minha fé, minha certeza em sua
capacidade de administrar bem essa cidade. Se os recursos são
poucos, com certeza V. Exa. fará milagres, e, daqui a quatro anos,
teremos a alegria de comemorar uma Montes Claros muito melhor,
porque estará nas suas mãos, e nelas confiamos. Que Deus o
abençoe. Estaremos aqui à disposição para representar Montes
Claros na Assembléia e junto ao governo de Minas Gerais.

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Agradeço à Deputada Ana Maria
Resende por sua manifestação. Tenho certeza de que ela também se
somará aos que se esforçam para que esta Casa auxilie Montes
Claros no trabalho de reconstrução moral e física que buscamos lá.
Deputado Fábio Avelar, é um prazer ouvi-lo.

O Deputado Fábio Avelar (em aparte)* - Deputado Luiz Tadeu Leite,
vou parafrasear um velho e experiente amigo meu, que está aqui na
nossa frente, presidindo a sessão, o Deputado Doutor Viana, que
dizia: “Vamos perder nosso amigo Luiz Tadeu Leite na Assembléia,
mas, com certeza, sempre o encontraremos em Montes Claros”.
Nesta tarde, quis usar a tribuna - e desde já agradeço a V. Exa. e ao
Presidente esta concessão, tendo em vista que o tempo já está
passando -, para cumprimentá-lo e agradecer-lhe nossa convivência
em dois mandatos. Já o conhecia antes de vir para a Assembléia,
como Prefeito. Tivemos uma ótima convivência aqui e não temos
dúvida nenhuma de que fará um governo em Montes Claros que será
um marco para essa importante cidade do Norte de Minas. Estamos
aqui, continuamos aqui para lhe dar todo o apoio necessário. Somos
seus amigos, com muita honra, e V. Exa. sabe que pode contar
sempre com esta Casa, que V. Exa. ajudou a construir e à qual você
dedicou todo o seu trabalho, com muito empenho. V. Exa. prestou a
nosso Estado grandes contribuições. Fica aqui um abraço do amigo
Fábio Avelar. Tenho o privilégio de ter na querida Montes Claros
inúmeros parentes da família Avelar e grandes amigos. Já tive
também a oportunidade de ter sido votado lá. Estou torcendo para V.
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Exa. fazer lá uma belíssima administração. Conte com o amigo. Um
grande abraço e muito sucesso, Deputado Luiz Tadeu Leite.

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Obrigado, Deputado Fábio Avelar,
por sua gentil e generosa manifestação. O Deputado Vanderlei
Miranda, companheiro de partido, está ali. Pois não, Deputado.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Querido companheiro
de partido, Deputado e Prefeito eleito de Montes Claros, Luiz Tadeu
Leite. Quero parabenizá-lo, aproveitando a grande inserção da TV
Assembléia pelos rincões de Minas, e fazer aqui o que tantos outros
fizeram: um elogio à sua competência. Se, por um lado, a Assembléia
e a Bancada do PMDB perdem um companheiro nesta Casa, por
outro lado, com certeza, Montes Claros ganha um grande
administrador, que tem como vice uma pessoa capacitada a
administrar com V. Exa. essa importante cidade do Norte de Minas.
Conheço a cidade, onde estive muitas vezes quando era
representante comercial e que espero ter a oportunidade de visitar
novamente na gestão de V. Exa., tomar aquele cafezinho e comer
aquele requeijão delicioso produzido na região. Que Deus o abençoe,
Deputado Tadeu, a sua esposa, a toda a sua família, e que V. Exa.
faça uma gestão realmente voltada para os mais carentes, para os
mais pobres, para os que precisam de justiça. Que V. Exa. seja um
oficial da justiça, com a bênção de Deus, em Montes Claros.
Parabéns.

O Deputado Gilberto Abramo (em aparte) - Caro amigo Luiz Tadeu
Leite, durante esse tempo que estivemos juntos nesta Assembléia
aprendi a admirar V. Exa. pela conduta, pela postura, pelos
posicionamentos firmes que sempre defendeu nesta Casa. Tenho
uma opinião um tanto quanto diferente de alguns colegas que dizem
que perderemos um companheiro. Não perderemos. Pelo contrário,
esta Casa estará ganhando. Todas as vezes que fizerem menção ao
Prefeito Luiz Tadeu Leite, lembrarão do Deputado e certamente
elogiarão esta Casa pelo desempenho e pela conduta que V. Exa.
estará transferindo para Montes Claros. Então, fico alegre porque sei
que Montes Claros tem um representante, não apenas do povo para
governar durante quatro anos, mas também, do Deputado que
representa a Assembléia Legislativa. Parabéns.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Queria cumprimentá-lo
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pela vitória nos tribunais. A vitória nas urnas aconteceu no 1º e no 2º
turnos em Montes Claros, mas agora quero fazer parte desse
pronunciamento histórico, quando V. Exa., por força da legislação, vai
ter que declinar do mandato de Deputado para assumir o mandato de
Prefeito de Montes Claros. Quero dizer também que estamos firmes
ao seu lado, ao lado da Cristina, esposa do Gil, para que possamos
fazer uma administração diferente, voltada para o montes-clarense. É
claro que as duas obras virão, com o apoio do Presidente e do
Governador Aécio, mas sua maior obra, tenho certeza, será o
acolhimento ao povo de Montes Claros, que precisa, como eu disse,
de saúde de qualidade, mas, sobretudo, de ver seus problemas
sociais solucionados. É preciso colocar o dedo na ferida, trabalhando
a questão da segurança pública, principalmente para geração de
emprego e renda para a população. Portanto conte com o nosso
trabalho. Estaremos ao lado, aqui, de outros companheiros, como o
Gil Pereira e a Ana Maria Resende, representando a nossa região,
principalmente a cidade de Montes Claros, emprestando-lhe o nosso
apoio irrestrito para que V. Exa. faça uma grande administração
voltada para o povo montes-clarense. Muito obrigado.

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Agradeço-lhe, Deputado Carlos
Pimenta, não só por suas palavras, mas também por seu apoio
político nas últimas eleições, quando juntamos aqui bons
companheiros desta Casa, como V. Exa., para essa vitória do povo de
Montes Claros. Vamos precisar muito de sua ajuda também a partir do
próximo ano.

O Deputado Doutor Rinaldo (em aparte)* - Tadeu Leite, também
quero deixar-lhe o meu abraço, desejar-lhe felicidade à frente da
Prefeitura de Montes Claros. Tenho certeza de que aquela população
escolheu bem o próximo administrador. Peço a Deus que o abençoe,
para que possa fazer aquela cidade crescer e ser cada vez melhor.
Um abraço.

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Agradeço-lhe a amizade, a alegria
que sempre tive do bom convívio com V. Exa., Deputado Doutor
Rinaldo. Concedo aparte ao Deputado Wander Borges. É um prazer
ouvi-lo também.

O Deputado Wander Borges (em aparte) - Deputado Tadeu Leite,
primeiramente eu o parabenizo por ter aceitado o desafio de
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novamente ser Prefeito da cidade de Montes Claros. Sabemos que
muitos declinam dessa condição porque já foram experimentados e
sabem das dificuldades que encontrarão. V. Exa., mais uma vez,
coloca o seu nome à disposição para servir àquela população. Há de
considerar que, com sua experiência de dois mandatos e,
conseqüentemente, com um toque feminino da esposa do nosso
companheiro Gil, vocês terão condições de fazer uma administração
excepcional a favor daquela população. Estaremos aqui torcendo para
o seu sucesso, que, com certeza, é o do povo de Montes Claros. Que
Deus o abençoe, dê-lhe muita saúde e muita serenidade para tocar os
próximos anos. Como dizem os meus amigos, o resultado é aquilo
que será auferido ao final de seu governo pela população de Montes
Claros, e temos certeza de que será um resultado extremamente
positivo, e não só para aquela cidade mas a favor de Minas Gerais e
de toda a região. Que Deus o abençoe.

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte) - Neste momento, caro
Deputado Luiz Tadeu Leite, ao apagar das luzes deste final de ano,
sabemos que perderemos um grande Deputado, com uma história
coroada de êxito na política, mas, ao mesmo tempo, ganharemos um
grande Prefeito. E esperamos que V. Exa. possa materializar o projeto
de esperança do povo de Montes Claros, que espera muito da sua
pessoa, pois V. Exa. já construiu muito para aquela cidade.
Certamente, Deus já lhe reservou essa missão, juntamente com a
esposa do nosso grande companheiro Gil Pereira e com o apoio do
Carlos Pimenta, de toda a classe política, em que pese as
divergências no campo das idéias. Tenho certeza de que V. Exa. tem
o apoio de todos os Deputados desta Casa e da grande maioria da
classe política. Esperamos que V. Exa. possa realizar os seus ideais,
materializar todos os seus projetos e ajudar, cada vez mais, a
construir a felicidade do povo de Montes Claros e da região, porque
aquela cidade é a Capital do Norte. Temos certeza de que V. Exa.
cumprirá sua missão com denodo. Que Deus o ilumine, dê saúde a V.
Exa. e à sua família, para que possa cumprir esse grande desiderato.
Um grande abraço e felicidades.

O Deputado Fahim Sawan (em aparte)* - Rapidamente, Deputado
Luiz Tadeu Leite, quero desejar-lhe boa sorte, sucesso na sua gestão,
pelo qual estaremos, desta Casa, torcendo. Falo em nome do PSDB e
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do bloco nesta Casa. Com certeza V. Exa., que faz parte da base
aliada do Governador, terá o apoio de todos nós, da Deputada Ana
Maria Resende, desta bancada do Norte de Minas, que é especial,
unida e sabe travar lutas dignas em defesa do povo da sua região.
Tenho certeza de que V. Exa. realizará um brilhante trabalho.

Desejo-lhe sucesso e que Deus o acompanhe. Continue sendo esse
gestor impecável. O Brasil precisa de gestores como V. Exa., que,
com certeza, dará o exemplo por meio da sua querida Montes Claros.

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Muito obrigado, Deputado Fahim
Sawan por sua participação amiga. Concedo aparte ao Deputado
Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Obrigado, ilustre
Deputado Luiz Tadeu Leite. Também gostaria de ratificar as
manifestações de nossos colegas. Sem dúvida, V. Exa. veio para esta
Casa em razão de sua dignidade e de sua folha de serviços prestada
à sua querida terra. V. Exa. lutou muito, lutou como verdadeiro
guerreiro em prol das legítimas ações e dos pleitos.

Pude acompanhar seu apostolado nesta Casa. V. Exa. deixa a
Assembléia Legislativa, durante esse mandato valioso para o povo
mineiro. Gostaria de parabenizá-lo pela consideração e respeito que
tenho por V. Exa. e, principalmente, por ter construído neste
Parlamento um exemplo de ética, de trabalho, de amizade, de respeito
e de solidariedade aos companheiros.

Parabenizo-o, fazendo votos de que V. Exa. realize uma gestão tão
boa, feliz, profícua, quanto foi seu mandato nesta Casa. Desejo a V.
Exa., à sua família e ao povo da sua querida terra muitas felicidades.
Montes Claros terá seu alto mandatário à altura do seu povo.
Felicidades e que Deus o abençoe.

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Agradeço as palavras do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva. Com muito prazer, ouviremos o Presidente desta
Casa, Deputado Alberto Pinto Coelho.

O Deputado Alberto Pinto Coelho (em aparte)* - É com grande
satisfação que faço este aparte para dizer que, mais que as palavras,
a própria história de vida, a própria biografia construída, fala por cada
um. No seu caso, por sua biografia de homem público, por duas
vezes, pelos braços do povo, chegou à frente do Executivo Municipal.
Em Montes Claros, devotou amor à sua querida cidade, lá deixando
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sua marca de homem público, realizador e comprometido com os
reais interesses da sua comunidade. Posteriormente de lá saiu, com o
apoio de Montes Claros, do Norte de Minas e de Minas Gerais, para
outras missões nobres, tanto no Parlamento estadual quanto no
Parlamento federal. Agora o destino convoca-o novamente para voltar
à sua querida Montes Claros para, mais uma vez, com seu talento,
com sua inteligência, com seus pendores para os interesses públicos,
devotar seu trabalho e sua dedicação ao progresso dessa importante
cidade, que, como disse ontem, é conhecida como a Capital do Norte
de Minas Gerais. Que V. Exa. continue a palmilhar essa sua jornada
com muito êxito e que tenha, como sempre teve, a proteção divina
para exercer essa nobre missão da vida pública destinada aos
interesses coletivos. No Parlamento, ficará a lacuna, mas, mais que
isso, permanecerá para todos o seu exemplo. Muito obrigado.

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Obrigado, Presidente Alberto Pinto
Coelho, companheiro sempre leal e fiel a todos, que dedicou também
à minha pessoa uma atenção que reconheço e, de público, agradeço.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte)* - Eu não poderia deixar
de trazer, em meu nome, assim como fez o Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, e em nome da nossa bancada, nossas congratulações com V.
Exa., para registrar nosso testemunho do brilhante trabalho que V.
Exa. sempre desempenhou, de modo especial, nesta Assembléia
mineira. Não tenho dúvida de que fará o mesmo no comando do
Município de Montes Claros. Montes Claros tem aqui uma vitoriosa
bancada de homens e mulheres que lutam ao lado de V. Exa. por
aquela região - Deputada Ana Maria Resende, Deputados Gil Pereira,
Carlos Pimenta e Ruy. V. Exa. parte para um desafio enorme, mas
deixa, além desta bancada, amigos, pessoas que o admiram - e
permito-me incluir entre elas - e estarão sempre agora com um olhar
também voltado para Montes Claros, torcendo por V. Exa. e sempre à
sua disposição. V. Exa. passou por aqui, mais de uma vez, sempre
construindo o que há de melhor para Minas Gerais e, entre outras
coisas, construindo amizades. Tive o privilégio de conviver com V.
Exa. Portanto parabenizo V. Exa. e lhe desejo todo o sucesso. Tenho
certeza de que o povo de Montes Claros ganha muito com a sua
presença no comando daquele grande Município. Certamente a
Assembléia Legislativa estará em sintonia com V. Exa., não tenho
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dúvida, e o Governador Aécio Neves, da mesma forma. Parabéns,
sucesso.

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Agradeço ao Deputado Domingos
Sávio, uma das vozes mais acreditadas e respeitadas deste
Parlamento, pela sua manifestação. Concedo aparte ao Deputado
Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Ilustre Deputado Luiz
Tadeu Leite, nós, do PCdoB, compartilhamos desse momento de
alegria e festa do povo de Montes Claros. Montes Claros ganha com a
eleição de V. Exa., que tem grandes serviços prestados aqui, nesta
Casa, na Câmara dos Deputados e também na Prefeitura de Montes
Claros, sempre como grande democrata que é. Temos a certeza de
que esse novo mandato na Prefeitura de Montes Claros será
marcado, sem dúvida nenhuma, mais uma vez, pela defesa da
democracia, pela geração de emprego, pelo desenvolvimento de
Montes Claros e do Norte de Minas. Compartilhamos dessa alegria,
desejamos pleno êxito a V. Exa. na Prefeitura e desejamos a todo o
povo de Montes Claros muito sucesso, um feliz Natal e prósperos
anos novos. Temos certeza de que, com a mão firme de V. Exa.,
Montes Claros progredirá, gerará emprego e melhorará a qualidade de
vida do seu povo e da sua gente.

O Deputado Luiz Tadeu Leite* - Agradeço ao Deputado Carlin Moura
e ao seu Partido, PCdoB, que esteve conosco nessas últimas eleições
e participará também conosco no esforço de administrar Montes
Claros. Sr. Presidente, agradeço a tolerância do tempo. Terminando
as minhas palavras, gostaria de agradecer a todos, aos nossos
colegas Deputados, renovo o meu agradecimento, aos integrantes da
imprensa aqui presentes, ao José Carlos, da cantina, que representa
todos aqueles servidores desta Casa, com os quais fiz grandes
amizades, ao nosso gabinete na Assembléia, representado pelo seu
Chefe, nosso amigo Noélio Francisco de Oliveira, enfim, a todo povo
mineiro, que nos deu essa oportunidade. Levo daqui as mais
profundas e gratas recordações, os bons momentos que aqui
passamos. Quero estar sempre aqui, trazendo as informações e as
reivindicações de Montes Claros e levando daqui, tenho certeza, as
informações, os apoios e os benefícios que esta Casa ofereceu e
oferecerá para o povo de Montes Claros e para o povo de Minas
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Gerais. Muito obrigado.

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

Arantes.
O Deputado Antônio Carlos Arantes* - Sr. Presidente Deputado

Doutor Viana, que dirige esta sessão; Sr. Presidente Deputado Alberto
Pinto Coelho; nobres Deputados; senhoras e senhores, parabenizo o
Deputado Luiz Tadeu Leite e também a Deputada Elisa Costa, que
deixam a nossa Assembléia para ocupar o cargo de Prefeito em
Montes Claros e em Governador Valadares. Desejo-lhes muita sorte,
sabedoria e êxito. Espero que Montes Claros e Governador Valadares
possam ganhar muito com o mandato de vocês. Também venho falar
de alguns assuntos importantes para o Estado. O primeiro assunto de
que tratarei é importante para o Brasil. O nosso Presidente da
República, Luiz Inácio Lula da Silva, acaba de criar um pacote
anticrise. S. Exa. está certo porque é preciso agir e reagir. Ele está
agindo de uma forma que realmente chegará ao cidadão: abaixará o
Imposto de Renda, o IPI e o IOF. Isso é importante para o cidadão
brasileiro, sim, e vai mexer diretamente no seu bolso, mas cria um
grande problema. Vejam bem: onde está a maior arrecadação dos
Municípios do nosso país? No Fundo de Participação dos Municípios -
FPM. As principais fontes arrecadadoras são o Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI - e o Imposto de Renda. Com essa
ação, o FPM cairá drasticamente. E o cidadão exige do Prefeito uma
saúde melhor, uma educação melhor, estradas melhores. Os
Municípios, que já atravessam uma crise muito grande, ficarão numa
situação muito pior. Hoje, da forma como está a distribuição da
arrecadação brasileira... De 100% dos impostos arrecadados, tirando
as contribuições, mais de 60% ficam para o governo federal, 25% para
o governo estadual e pouco mais de 10% para os Municípios, que
agora perderão mais. Apresentei um requerimento hoje, na Comissão
de Assuntos Municipais, propondo a realização de um debate, de uma
audiência pública em 2009. Os Deputados companheiros e amigos
que visitarão os Municípios agora perceberão que os novos Prefeitos
terão uma surpresa negativa quando virem que o FPM também será
muito afetado com essa ação. Espero que o governo federal, que
realmente tinha de fazer algo, busque compensações, e uma forma
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são as contribuições das quais se arrecadam os recursos do cidadão.
Tais recursos são totalmente destinados ao governo federal, sem
repasse para os Municípios. Fazemos esse alerta, temos de provocar
uma discussão muito forte aqui, no parlamento. O Deputado Sávio
Souza Cruz, grande Líder, Presidente da Comissão de Meio
Ambiente, tem dado grande contribuição, principalmente com esse
projeto que define que a distância de 30m das margens dos lagos
artificiais seja respeitada pelo produtor rural, pelo proprietário. Antes
se discutia a distância de 50m, 80m ou 100m. O empresário da área
de turismo, assim como o produtor, ficava prejudicado. Se Deus
quiser, hoje o projeto avançará na Comissão de Meio Ambiente, e
amanhã poderemos concretizar essa definição de 30m, permitindo
que os produtores e proprietários possam administrar seus negócios
de forma mais tranqüila. Quero falar ainda sobre o que está
acontecendo na região de São Tomé das Letras, Alpinópolis, Carmo
do Rio Claro e principalmente São João Batista do Glória e Capitólio,
onde praticamente todas as pedreiras foram fechadas por ação do
Ibama e da Polícia Ambiental. Não concordamos com isso. Achamos
que deve haver exploração, sim, mas de forma a preservar o meio
ambiente. Expulsaram os donos das pedreiras, a exploração não
parou, e quem está lá hoje são os clandestinos, que retiram as pedras
ilegalmente. E a polícia não foi lá para retirá-los. Preocupamo-nos
com isso também. A cidade de Formiga está atravessando uma fase
muito difícil, tendo declarado estado de emergência devido ao
excesso de chuvas, o que a prejudicou. O Prefeito Aluísio nos
comunicou a situação, e estamos agindo juntamente ao governo do
Estado, à Defesa Civil, de forma a dar a nossa contribuição. Não
podemos falar que só acontecem coisas negativas, porque muita
coisa positiva também acontece. Basta avaliar o quanto as nossas
rodovias estaduais melhoraram. O governo Aécio Neves realmente fez
um grande programa de recuperação das rodovias por meio do
ProMG e da construção de novas rodovias, por intermédio do
Proacesso. Isso trouxe desenvolvimento e melhora da qualidade de
vida para a nossa região. É uma pena que o Estado, principalmente
na minha região, sobreviva em torno da agropecuária. A grande
economia é a agropecuária. Sr. Presidente, escreva o que estou
dizendo aqui, este ano foi um ano triste para o produtor rural. Nunca
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se empobreceu tanto um cidadão quanto fizeram com o produtor.
Nunca se humilhou tanto um cidadão como nessa política em que o
produtor foi humilhado e escravizado. Aliás, nesses 14 anos e
principalmente nos últimos 6 anos, os custos de produção elevaram-
se a mais de 500%, e o produtor conseguiu pelo seu produto menos
de 18% ou 20%. Hoje, um produtor recebe R$0,38, R$0,40, R$0,45
pelo leite, o que é uma miséria, considerando-se que ele gasta
R$0,70. Um produtor de café gasta acima de R$350,00, R$400,00
para produzir uma saca de café, mas está conseguindo menos de
R$250,00 por ela. Empobrecido, endividado, sofrido, mas ainda existe
uma dificuldade do governo federal de entender essa necessidade do
produtor, embora o Ministro da Agricultura tenha entendido e esteja
fazendo a sua parte, apesar de esbarrar no Ministério da Fazenda e
nos tecnocratas que não têm dado essa contribuição. Na semana
passada estivemos em Brasília, com o Deputado Federal Carlos
Melles, numa grande audiência pública, mas, infelizmente, ainda não
tivemos o resultado que precisamos.

Para encerrar, Sr. Presidente, desejo a todos um feliz Natal e um
próspero ano novo. Que Deus proteja e ilumine a todos nós e a todo
cidadão mineiro e brasileiro, para que o nosso Brasil e o mundo saiam
dessa grande crise econômica e para que o nosso trabalho seja
resultado do desenvolvimento e da melhora da qualidade de vida do
cidadão. Muito obrigado e um grande abraço em todos.

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

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - 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, tendo em vista a aprovação do Parecer de Redação

Final do Projeto de Lei nº 2.432/2008, na ordinária realizada ontem,
determina o arquivamento do Projeto de Lei nº 1.092/2007, por perda
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de objeto, nos termos do inciso IV do art. 180, c/c o inciso I do art.
284, do Regimento Interno.

Mesa da Assembléia, 17 de dezembro de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente.

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 3.180/2008, das Comissões de Defesa do
Consumidor e de Participação Popular, 3.181 a 3.183/2008, da
Comissão de Meio Ambiente, 3.184/2008, da Comissão de Política
Agropecuária, e 3.185 e 3.186/2008, da Comissão de Segurança
Pública. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Turismo - aprovação, na 6ª Reunião Extraordinária, em 16/12/2008,
do Requerimento nº 3.142/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; de
Segurança Pública - aprovação, na 27ª Reunião Ordinária, em
16/12/2008, dos Requerimentos nºs 3.133 a 3.136/2008, da Comissão
de Participação Popular; e de Transporte - aprovação, na 31ª Reunião
Ordinária, em 16/12/2008, dos Requerimentos nºs 3.101/2008, do
Deputado Doutor Viana, e 3.132 e 3.138 a 3.140/2008, da Comissão
de Participação Popular; e pelo Deputado Wander Borges -
informando sua indicação para Líder do Bloco Parlamentar Social
(Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Roberto Carvalho,

solicitando que o Projeto de Lei nº 1.505/2007 seja distribuído à
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de
Meio Ambiente perdeu o prazo para emitir seu parecer. A Presidência
defere o requerimento de conformidade com o inciso IV do art. 232,
c/c o art. 140, do Regimento Interno.

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 1.269/2007, 2.772 e 2.924/2008 (À sanção.).

Votação de Requerimentos
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O Sr. Presidente - Requerimento das Comissões de Defesa do

Consumidor e de Participação Popular, solicitando seja encaminhado
ao Prefeito de Belo Horizonte pedido de informações sobre o valor do
IPTU cobrado do BH Shopping antes e depois das melhorias
implementadas na região. Em votação, o requerimento. As Deputadas
e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

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.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Weliton Prado, solicitando a
inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº
2.393/2008 seja apreciado em último lugar. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Durval Ângelo, solicitando a inversão da
pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 2.897/2008 seja
apreciado em penúltimo lugar. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa requerimento dos
Deputados Sargento Rodrigues, Gustavo Valadares, Gilberto Abramo,
Paulo Guedes, Dalmo Ribeiro Silva, Durval Ângelo, André Quintão e
Weliton Prado, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo
que os Projetos de Lei nºs 116, 1.271 e 1.957/2007, 2.174 e
2.701/2008, 40, 356, 492, 496, 614, 749, 983, 1.621 e 1.643/2007,
2.263, 2.758 e 2.827/2008 e o Projeto de Resolução nº 2.947/2008
sejam apreciados em primeiro lugar entre as matérias em fase de
discussão, nessa ordem. Em votação, o requerimento. As Deputadas
e os Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.444/2007, do
Governador do Estado, que revoga o art. 2º do Decreto nº 20.597, de
4/6/1980, que define a Área de Proteção Especial situada nos
Municípios de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo e Matozinhos. Vem à
Mesa requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando o
adiamento da votação do referido projeto. Em votação, o
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requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.547/2008, do
Governador do Estado, que define diretrizes para a formalização de
parcerias entre o Estado e a iniciativa privada e dá outras
providências. Vem à Mesa requerimento do Deputado Sargento
Rodrigues, solicitando o adiamento de votação do referido projeto. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 116/2007, do Deputado
André Quintão, que dispõe sobre a contratação de consórcios públicos
no Estado e dá outras providências. A Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação do projeto. A Comissão do Trabalho
opina pela aprovação do projeto com as Emendas de nºs 1 a 3, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nos 1 a 3.
As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 116/2007 com as Emendas nºs 1 a 3. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.271/2007, do
Deputado Durval Ângelo, que declara patrimônio histórico e cultural de
Minas Gerais o Caminho da Luz, rota de peregrinação que abrange os
Municípios de Tombos, Pedra Dourada, Faria Lemos, Carangola,
Caiana, Espera Feliz, Caparaó e Alto Caparaó. A Comissão de
Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1o

turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº
1.271/2007 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Questão de Ordem
O Deputado Getúlio Neiva - Eu me inscrevi para discutir vários

projetos, mas gostaria de retirar a minha inscrição em todos eles.
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Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.957/2007, do

Deputado Eros Biondini, que altera a Lei nº 11.404, de 25/1/95, que
contém normas de execução penal. A Comissão de Segurança
Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº
1.957/2007 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.174/2008, do
Deputado Dinis Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel que descreve ao Município de Sarzedo. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 2.174/2008 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.701/2008, do
Deputado Lafayette de Andrada, que altera a Lei nº 15.424, de
30/12/2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o
pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos
serviços notariais e de registro, o recolhimento da Taxa de
Fiscalização Judiciária e a compensação dos atos sujeitos à
gratuidade estabelecida em lei federal e dá outras providências. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
com o Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.701/2008 com a
Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 40/2007, do Deputado
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Gustavo Valadares, que dispõe sobre a destinação e o incentivo à
produção de pavimento asfáltico com a utilização de pneumáticos
inservíveis. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de
Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 2, que apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº 1,
apresentado pela Comissão de Justiça. A Comissão de Transporte
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 3, que
apresenta, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça, e do Substitutivo nº 2, da Comissão de Meio Ambiente. A
Comissão de Turismo perdeu prazo para emitir parecer. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo nº 3. 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. Está, portanto, aprovado, em
1º turno, o Projeto de Lei nº 40/2007 na forma do Substitutivo nº 3. À
Comissão de Meio Ambiente.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 356/2007, do Deputado
Durval Ângelo, que altera o art. 1º da Lei nº 14.609, de 23/1/2003. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. As Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 356/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 492/2007, do Deputado
Leonardo Moreira, que cria o Programa de Aproveitamento da Água
Emergente de Lençol Freático em Edificações e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto com as Emendas nºs 1 a 3, que apresenta. A Comissão de
Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização



1681
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
nº 1, da Comissão de Meio Ambiente. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo nº 1, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com
a aprovação do Substitutivo nº 1, ficam prejudicadas as Emendas nºs
1 a 3. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº
492/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Meio
Ambiente.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 496/2007, do Deputado
Leonardo Moreira, que dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à
Cultura da Bucha Vegetal e dá outras providências. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a Emenda nº
1, que apresenta. A Comissão de Política Agropecuária opina pela
aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça, e
com as Emendas nºs 2 a 5, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a
Emenda nº 1, da Comissão de Justiça, e com as Emendas nºs 2 a 5,
da Comissão de Política Agropecuária. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação,
as Emendas nºs 1 a 5. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está,
portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 496/2007 com as
Emendas nºs 1 a 5. À Comissão de Política Agropecuária.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 614/2007, do Deputado
Weliton Prado, que institui a Política Estadual do Livro no âmbito do
Estado e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com as Emendas nºs 1 a 7, que
apresenta. A Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Cultura, e pela rejeição das
Emendas nºs 1 a 7, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo nº 1, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com
a aprovação do Substitutivo nº1, ficam prejudicadas as Emendas nºs 1
a 7. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº
614/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Cultura.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 749/2007, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre a cremação de cadáver. A
Comissão de Constituição e Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto. A Comissão de Direitos Humanos opina pela aprovação do
projeto com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. A Comissão de
Segurança Pública opina pela aprovação do projeto com a
Subemenda nº 1, que apresenta, às Emendas nºs 1 e 2, da Comissão
de Direitos Humanos, e com a Emenda nº 3, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas e subemendas. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Subemendas nº 1 às
Emendas nº 1 e 2 e a Emenda nº 3. As Deputadas e os Deputados
que as aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa. )
Aprovadas. Com a aprovação das Subemendas nº 1 às Emendas nº 1
e 2 , ficam prejudicadas as Emendas nºs 1 e 2. Está, portanto,
aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 749/2007 com as
Subemendas nº 1 às Emendas nº 1 e 2 e com a Emenda nº 3. À
Comissão de Segurança Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 983/2007, do Deputado
Sargento Rodrigues, que dispõe sobre o fornecimento e o uso
obrigatório de colete à prova de balas como equipamento de proteção
individual para agentes que especifica. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. A Comissão de Segurança Pública opina pela aprovação
do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo nº 2, da Comissão de Segurança Pública. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo nº 2. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo nº 2, fica
prejudicado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno,
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o Projeto de Lei nº 983/2007 na forma do Substitutivo nº 2. À
Comissão de Segurança Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.621/2007, do
Deputado Paulo Guedes, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de São Francisco o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.643/2007, do
Deputado Gilberto Abramo, que proíbe as empresas que exploram
locação imobiliária de cobrar pelas taxas por informações cadastrais
do consumidor. 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. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 1.643/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de
Defesa do Consumidor.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.263/2008, do
Deputado Durval Ângelo, que modifica a grafia do nome do Município
de Brasópolis, com a consoante "s", para Brazópolis, com a consoante
"z". A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto
na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de
Assuntos Municipais opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.263/2008 na
forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Assuntos Municipais.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.758/2008, do
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Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que disciplina a inclusão dos dados
referenciais e cadastrais das empresas operadoras de internet nos
meios que menciona e dá outras providências. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº
1, que apresenta. As Comissões de Defesa do Consumidor e de
Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo n° 1, da Comissão de Justiça. Em di scussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.758/2008 na
forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Defesa do Consumidor.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.827/2008, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que dispõe sobre a divulgação, no
âmbito dos serviços notariais do Estado, do direito de realizar
separação consensual e divórcio consensual por meio de escritura
pública. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. As Comissões de Administração Pública e de Fiscalização
Financeira opinam 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 Administração Pública.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 2.947/2008, da
Mesa da Assembléia, que altera a Resolução nº 5.176, de 6/11/97,
que contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais. 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.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 hora

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 proceder à chamada para recomposição de quórum. A
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Presidência solicita à Sra. Secretária que proceda à chamada dos
Deputados para a recomposição de quórum.

A Sra. Secretária (Deputada Elisa Costa) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 48 Deputados.

Portanto, há quórum especial para votação de projeto de lei
complementar.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 28/2007,
do Governador do Estado, que cria a Agência de Desenvolvimento da
Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência RMBH. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º turno. Em
discussão, o projeto.

Questão de Ordem
O Deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, peço-lhe que suspenda

a reunião por 5 minutos, porque nesse projeto deveria constar um
acordo feito com o Vice-Governador: o transporte coletivo seria
repassado para a agência metropolitana no prazo de 18 meses, e não
estou vendo isso no projeto. Portanto, solicito a V. Exa. que suspenda
a reunião por 5 minutos para readequarmos essa condição, pois o que
consta no projeto não foi o tratado com o Vice-Governador Anastasia.

O Sr. Presidente - A Presidência acolhe a solicitação do Deputado
Ivair Nogueira.

Prorrogação da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do

Regimento Interno, prorroga esta reunião até as 19h59min.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1 hora
e 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 - Estão reabertos os nossos trabalhos. Não há

outros oradores inscritos.
- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 28/2007

EMENDA Nº 1
Dê-se ao § 4º do art. 4º a seguinte redação:
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“Art. 4º - (...)
§ 4º - O parcelamento do solo em zona rural na RMH e em seu Colar

Metropolitano em mais de dez unidades ou quando a área total
superar cinco módulos rurais mínimos para fins residenciais,
comerciais ou industriais fica condicionada a licenciamento ambiental
prévio pelo Estado e dependerá de anuência da Agência, emitida com
base na compatibilidade entre a atividade a que se destina o
parcelamento do solo e os planos e programas de desenvolvimento
regional.”.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2008.
Rêmolo Aloise
Justificação: Embora seja nobre a preocupação que motivou a

inclusão do § 4º do art. 4º no Projeto de Lei Complementar nº
28/2007, ela leva ao absurdo de restringir a venda em separado de
algumas glebas de uma fazenda que tenha área superior a cinco
módulos rurais mínimos.

Com esta emenda, vinculamos a restrição a fins que não sejam
aqueles comumente associados à área rural, como as atividades
agrícola e pecuária.

EMENDA Nº 2
Dê-se ao “caput” do art. 6º a seguinte redação:
“Art. 6º - As infrações previstas em legislação que disciplinam

funções públicas de interesse comum da RMBH, incluindo as
previstas no art. 5º desta lei complementar, acarretarão as seguintes
sanções, ressalvadas as competências dos órgãos e das entidades
setoriais envolvidas:”.

Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2008.
Rêmolo Aloise
Justificação: Esta emenda visa corrigir um problema de redação do

art. 6º, uma vez que não existe infração a outras funções de interesse
comum, mas a normas que disciplinam a matéria.

EMENDA Nº 3
Dê-se a seguinte redação ao art. 8º e seu parágrafo único e ao

Anexo I:
“Art. 8º - Os quantitativos de DAIs-Unitários, FGIs-Unitários e GTEs-

Unitários a que se refere o Anexo IV da Lei Delegada nº 175, de 26 de
janeiro de 2007, destinados à Agência RMBH são os constantes no
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Anexo I.

Parágrafo único - A identificação das FGIs e GTEs de que trata o
“caput” será fixada em decreto.”.

“ANEXO I
(a que se refere o art. 8º da Lei Complementar nº , de de de 2007)
Quantitativos de DAI-Unitário e FGI-Unitário Atribuídos à Agência

RMBH
* - A tabela a que se refere o Anexo I foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 19.12.2008.
Aécio Neves, Governador do Estado.
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao
projeto duas emendas do Deputado Rêmolo Aloise, que receberam os
nºs 1 e 2, e uma do Governador do Estado, que recebeu o nº 3; e que,
nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno, as emendas
serão submetidas a votação independentemente de parecer.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto Abramo, solicitando
a votação destacada do art. 18 do vencido em 1º turno. A Presidência
defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII do art. 232
do Regimento Interno. A Presidência vai submeter a matéria à votação
pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, I, c/c com os
arts. 201 e 263, I, do Regimento Interno. Em votação, o Substitutivo nº
1, salvo emendas e destaque. Com a palavra, a Sra. Secretária para
proceder à chamada dos Deputados para votação nominal.

A Sra. Secretária (Deputada Elisa Costa) - (- Faz a chamada.)
- Respondem “sim” os Deputados e as Deputadas:
Mauri Torres - Domingos Sávio - Luiz Humberto Carneiro - Wander

Borges - Gilberto Abramo - Almir Paraca - Sebastião Helvécio - Doutor
Viana - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra
- Délio Malheiros - Delvito Alves - Djalma Diniz - Durval Ângelo -
Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Maria Lúcia Mendonça - Neider Moreira - Rêmolo



1688
Aloise - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi - Walter
Tosta - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 52 Deputados. Não houve voto
contrário. Está, portanto, aprovado o Substitutivo nº 1, salvo emendas
e destaque. Votação do art. 18 do vencido em 1º turno. Com a
palavra, para encaminhá-la, o Deputado Ivair Nogueira.

O Deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
senhoras e senhores, na verdade, a Bancada do PMDB, por ocasião
da discussão sobre a Agência Metropolitana de Belo Horizonte, fez
várias observações quanto a seus posicionamentos. Em várias
ocasiões, uma delas até com a presença do Vice-Governador
Anastasia, chamamos atenção principalmente para alguns aspectos
em que poderíamos aperfeiçoar o projeto. Houve avanços na questão
da Agência Metropolitana como, por exemplo, o observatório e as
multas. Além disso, já que se vai criar essa agência, entendíamos que
dois assuntos deveriam estar inseridos na questão: um deles seria o
saneamento básico, pois nos foi relatado que uma lei federal exige a
existência de uma agência metropolitana só para tratar dele. O outro
aspecto, considerando todas as discussões em que a Bancada do
PMDB esteve presente, com a presença do Vice-Governador
Anastasia e do Líder do Governo Deputado Mauri Torres, foi o
transporte coletivo. Se vamos criar uma agência, temos que fazer com
que seja competente e eficaz. Aí, teremos que inserir as atribuições
para que realmente seja uma agência de fato e de direito.

Hoje, por uma sugestão da Bancada do PMDB, ficou acertado com o
Vice-Governador que, na aprovação do projeto, essa Bancada faria
uma emenda e estaria assegurado que o transporte coletivo seria
passado para a agência metropolitana num prazo de 18 meses, o que
justifica a criação de uma agência. Mas, se ela for para cuidar apenas
de loteamento, parcelamento do solo, é preferível nem criar. Então,
peço destaque aqui para manter o art. 18 do vencido em 1º turno no
substitutivo.

Quero aqui louvar o trabalho do Deputado Antônio Júlio. Esse
brilhante Deputado que tem dado uma grande contribuição à
Assembléia Legislativa, ao nosso Líder Gilberto, ao Adalclever, a
todos os parlamentares do PMDB. O Deputado Antônio Júlio, desde o
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primeiro momento, manifestou ser contrário à criação da agência.
Nesse aspecto, como relator, não fez inserir a questão do transporte
coletivo, motivo pelo qual, tendo participado daquela reunião no
gabinete do Anastasia com o Líder do Governo, julgo-me no direito de
destacar aqui o art. 18. Se a agência vai ou não dar conta, esse é
outro problema. Se for para criar uma agência que não tem
competência nem eficácia, é preferível que ela nem seja criada. Esse
é o meu posicionamento, até em observância a uma reunião que
tivemos com o Vice-Governador.

Portanto, é quanto a esse aspecto que faço esse apelo ao Deputado
Antônio Júlio, para que ele possa aceitar esse destaque afim de que
nós, da Assembléia Legislativa, possamos viver um novo tempo.
Temos acompanhado a questão do transporte coletivo e sabemos que
muitas coisas aconteceram no passado. Já que estamos criando uma
agência metropolitana, chegou o momento de darmos a oportunidade
de começar um marco novo zerando essa história, para que tenham
uma agência metropolitana de fato e de direito. Por isso, peço aos
nossos pares que votem “sim” a esse destaque, para que realmente
tenhamos inserido o transporte coletivo dentro da agência
metropolitana.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ademir Lucas.
O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente e Srs. Deputados, por

várias razões queremos encaminhar contrariamente à proposição do
eminente Deputado Ivair Nogueira. O nobre Deputado Antônio Júlio
estudou exaustivamente essa matéria e entendeu por bem que ela
não fosse contemplada em seu parecer. Isso foi aprovado na
comissão temática. Essa é uma matéria vencida, superada, e já é uma
razão para não contrariarmos a decisão das comissões, que já
deliberaram sobre isso, especialmente a última comissão, da qual o
Deputado Antônio Júlio participou.

Em segundo lugar, Sr. Presidente, gostaria de dizer que, da mesma
forma como disse o Deputado Ivair Nogueira, existe a disposição, para
o próximo ano, de a Assembléia votar uma agência especial para o
saneamento. Há notícias também de que seria votada, na questão
metropolitana, uma agência especial para o transporte. Então, não é
de bom alvitre que antecipemos esse debate, fazendo inserir na
agência metropolitana essa matéria que não é pertinente à discussão
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nesse momento.

Por último, Sr. Presidente, temos uma boa memória quanto à
questão da Ambel, a Assembléia Metropolitana. Essa matéria causou
um enorme transtorno e, ao final, achou-se por bem não dar curso a
ela. Por essas três razões, Presidente, nossa disposição é a de votar
contrariamente a esse destaque, e faço um apelo aos Deputados
presentes para que votemos contra esse destaque.

O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria à votação
pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I, c/c
os arts. 192 e 255, do Regimento Interno. A fim de proceder à votação
pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às Deputadas e aos
Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o
façam neste momento. Em votação, o art. 18 do vencido em 1º turno.

- Registram “sim” os Deputados e a Deputada:
Ana Maria Resende - Dalmo Ribeiro Silva - Dinis Pinheiro - Ivair

Nogueira - João Leite - Paulo Guedes - Weliton Prado.
- Registram “não” os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Antônio Júlio - Carlos Pimenta -

Cecília Ferramenta - Deiró Marra - Delvito Alves - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Viana - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto
Abramo - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Juarez
Távora - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses -
Vanderlei Jangrossi - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia.

- Registra "branco" o Deputado Antônio Carlos Arantes.
O Deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, votei errado. O

meu voto é “não”.
O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “não” 39 Deputados.

Votaram “sim” 7 Deputados. Está rejeitado o art. 18 do vencido em 1º
turno. Em votação, a Emenda nº 1.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Carlin Moura -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró
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Marra - Delvito Alves - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio
- Doutor Viana - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Eros Biondini - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira -
João Leite - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto
Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira -
Paulo Guedes - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Tiago Ulisses -
Vanderlei Jangrossi - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado -
Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 49 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovada a Emenda nº 1. Em votação, a Emenda nº 2.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Carlin Moura -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró
Marra - Delvito Alves - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Viana
- Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -
Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares -
Hely Tarqüínio - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João Leite - Juarez
Távora - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Paulo Guedes - Rêmolo
Aloise - Roberto Carvalho - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tiago
Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Walter Tosta - Wander Borges -
Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 47 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovada a Emenda nº 2. Em votação, a Emenda nº 3.

- Registram "sim" os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André

Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Carlin Moura -
Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito
Alves - Dinis Pinheiro - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Viana
- Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fahim Sawan -
Getúlio Neiva - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Lafayette de Andrada -
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Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres -
Neider Moreira - Paulo Guedes - Roberto Carvalho - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Tiago Ulisses - Vanderlei Jangrossi - Walter
Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 44 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovada a Emenda nº 3. Está, portanto, aprovado, em
2º turno, o Projeto de Lei Complementar nº 28/2007 na forma do
Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 3.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.453/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Araxá o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 2.453/2008 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.588/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Montes Claros o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela 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. Em votação, a
Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.588/2008 com a
Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.756/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o DER-MG a doar ao Estado o
imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
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discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.756/2008
na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.789/2008, do
Governador do Estado, que dispõe sobre o Conselho Estadual de
Turismo. A Comissão de Turismo opina pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.789/2008 na
forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º 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 Fiscalização
Financeira e Orçamentária opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado André
Quintão.

O Deputado André Quintão* - Sr. Presidente, fiquei sabendo, pelo
Líder do Governo, que algumas informações complementares
estariam sendo repassadas nessa votação. Em função disso, e até
pela exaustão dos Deputados e das Deputadas que estão aqui, neste
Plenário, e pelo bom-senso, uma vez que o principal já foi explicado,
teria vários questionamentos a fazer na mesma linha dos Deputados
Carlin Moura e Padre João quanto ao comprometimento com
operações de crédito para atividade-meio. Devido ao esforço
concentrado para agilizar a pauta, abro mão da discussão do projeto.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos.
- Vem à Mesa:

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.832/2008
Suprima-se o art. 3º.
Sala das Reuniões, 17 de dezembro de 2008.
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Gilberto Abramo
Justificação: O parágrafo dispõe sobre matéria muito ampla. Assim,

aproveitamos a oportunidade para, no intuito de colaborar, apresentar
esta emenda.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que, no decorrer da discussão, foi apresentada ao projeto
uma emenda do Deputado Gilberto Abramo, que recebeu o nº 1; e
que, nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno, será
submetida a votação independentemente de parecer.

Questão de Ordem
O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, peço a leitura da

emenda.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à leitura da Emenda nº 1.
O Sr. Secretário (Deputado Luiz Humberto Carneiro) - (- Lê a

Emenda nº 1.)
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto

Abramo, solicitando a retirada de tramitação da Emenda nº 1. A
Presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso XVII
do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, o projeto. 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 Vanderlei Jangrossi - Pela ordem, Sr. Presidente. Favor

considerar meu voto “sim”.
O Deputado Célio Moreira - O meu voto também é “sim”.
O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 37 Deputados.

Votaram “não” 7 Deputados. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o
Projeto de Lei nº 2.832/2008. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.921/2008, do
Governador do Estado, que cria o Fundo de Apoio Habitacional aos
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Militares do Estado de Minas Gerais - Fahmemg - e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto com as Emendas nºs 1 a 10, que apresenta. A Comissão
de Segurança Pública opina pela aprovação do projeto com as
Emendas nºs 1 a 10, da Comissão de Justiça; com as Subemendas nº
1, que apresenta, às Emendas nºs 2 e 3, da Comissão de Justiça, e
com as Emendas nºs 11 a 16, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as
Emendas nºs 1 e 3 a 10, da Comissão de Justiça; com as Emendas
nºs 14 e 16 e a Subemenda nº 1 à Emenda nº 3, da Comissão de
Segurança Pública; com a Emenda nº 2 na forma da Subemenda nº 2,
que apresenta; com a Subemenda nº 1 à Emenda nº 11 e com a
Emenda nº 15 na forma da Subemenda nº 1, que apresenta; e pela
rejeição das Emendas nºs 12 e 13 e da Subemenda nº 1 à Emenda nº
2. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado Carlos Pimenta
solicitando a votação destacada da Emenda nº 15. A Presidência
defere o requerimento de conformidade com o inciso XVII do art. 232
do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas,
subemendas e destaque. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, as Emendas nos 1, 3 a 11, 14 e 16, a Subemenda no 1 à
Emenda no 3, a Subemenda no 2 à Emenda no 2 e a Subemenda no 1
à Emenda no 11. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a
aprovação da Subemenda no 2 à Emenda no 2, ficam prejudicadas a
Subemenda no 1 à Emenda no 2 e a Emenda no 2. Em votação, a
Emenda no 12. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em votação, a
Emenda no 13. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Votação da
Emenda nº 15. Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Serei breve no encaminhamento
de votação dessa emenda, mesmo porque só tenho 5 minutos para
orientar os meus ilustres colegas Deputados e Deputadas. O Projeto
no 2.921, do Governador do Estado, cria o Fundo Habitacional dos
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Militares Estaduais. Esse Fundo é criado com uma dívida que tem o
governo do Estado da ordem de R$1.236.000.000,00, que será paga
ao IPSM da seguinte forma: R$476.000.000,00 estão sendo colocados
no Orçamento de 2009 para iniciar-se a geração desse Fundo e do
financiamento para programa habitacional dos militares - Bombeiros e
policiais militares e seus pensionistas.

Contudo, ao passar o projeto na Comissão de Fiscalização
Financeira, esta retirou o que é mais precioso no projeto: os juros de
6% e a correção. Pedi destaque da Emenda no 15 exatamente para
apelar ao Plenário que a aprove, uma vez que R$760.000.000,00
serão pagos pelo governo do Estado no prazo muito dilatado de 360
meses, ou seja, 30 anos. Assim, com a aprovação do parecer da
Comissão de Fiscalização Financeira, os policiais e Bombeiros
Militares, que tanto esperam a aprovação desse Fundo, não terão a
correção da dívida do Estado para com o IPSM. Portanto, é
necessário e fundamental que aprovemos a Emenda no 15, de que
pedi destaque, uma vez que assim garantiremos os juros de 6%, que
já são bastante enxutos para pagamento por parte do Estado - até
porque, segundo o projeto de lei, o Estado vai pagar essa dívida em
360 meses, ou 30 anos. Então, é necessário que haja uma correção.
Caso essa correção seja retirada do projeto, como defendido na
Comissão de Fiscalização Financeira, o Fundo e o IPSM terão um
prejuízo enorme, sem nenhum tipo de correção.

Portanto, é necessário que haja correção. Pedi o destaque, Sr.
Presidente, Deputados e Deputadas. Solicito aos Deputados que me
acompanhem aprovando a Emenda nº 15, destacada, da Comissão de
Segurança Pública. Solicito o apoio dos ilustres colegas Deputados e
Deputadas. Este é o encaminhamento, Sr. Presidente, que
solicitamos, pela aprovação da Emenda nº 15.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 15. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada.

O Deputado Sargento Rodrigues - Solicito verificação, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que não registraram sua presença no
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painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Deputado Pinduca Ferreira - Sr. Presidente, votei “sim”, mas meu

voto é “não”.
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, meu voto é “não”.
O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 14 Deputados.

Votaram “não” 28 Deputados. Houve 1 voto em “branco”. Está
rejeitada a Emenda nº 15. Em votação, a Subemenda nº 1 à Emenda
nº 15. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado,
em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.921/2008 com as Emendas nºs 1, 3
a 11, 14 e 16, a Subemenda nº 1 à Emenda nº 3, a Subemenda nº 2 à
Emenda nº 2 e a Subemenda nº 1 à Emenda nº 11 e a Subemenda
nº1 à Emenda nº 15. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Declarações de Voto
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, gostaria de fazer

rapidamente o reconhecimento do trabalho do Deputado Sargento
Rodrigues em relação a essa matéria. Além disso, louvável é a sua
preocupação de encaminhar o projeto a todas as comissões,
discutindo-o com o conjunto das entidades que representam os
policiais militares. Realmente, é um projeto importante, que cria um
fundo habitacional para os policiais militares, o Corpo de Bombeiros.
Agora, fica aqui uma preocupação. Podem ter a certeza de que
fiscalizarei. O Governador disse que são R$400.000.000,00 à vista.
Conferiremos e fiscalizaremos se esse dinheiro já estará disponível
para os policiais, porque o governo não está fazendo favor algum, pois
apenas está pagando um dinheiro que é do próprio servidor, que saiu
do suor, da contribuição e do trabalho dos policiais militares do Corpo
de Bombeiros. A dívida é R$1.200.000.000,00. Quanto ao restante,
que são praticamente R$900.000.000,00, o governo pagará em 30
anos. Será que pagará mesmo? Serão sucessivos governos que
jogarão a dívida para a frente. Quero que isso fique gravado nos anais
desta Casa. Se acontecer um calote no futuro, a tropa vai parar e se
mobilizará, pois esse dinheiro é oriundo do trabalho dos servidores e
dos policiais militares e tem de ser aplicado para moradia
popular.Votamos favoravelmente ao projeto. Fiscalizaremos se os
recursos chegarão na ponta, para as pessoas que realmente mais
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precisam.

O Deputado Carlos Pimenta - Obrigado, Sr. Presidente.
Diferentemente do Deputado Weliton Prado, quero reconhecer o
trabalho e o esforço do Governador Aécio Neves pela constituição
desse fundo habitacional. Tive a oportunidade de participar de todas
as reuniões com o Deputado Sargento Rodrigues e pudemos assistir a
verdadeiras declarações que mostravam quanto o policial militar
precisa de casa própria. Muitos policiais militares, talvez V. Exas. não
saibam, moram em locais de risco. Muitos, com suas famílias, são
ameaçados. Muitos, quando deixam o quartel, o serviço, são
obrigados a trocar de roupa e guardar a farda em uma sacola para
chegar ao local onde moram. E agora o Governador lança esse fundo
habitacional que construirá casas, moradias para os policiais militares.
Esse gesto dará dignidade às pessoas que passam a vida defendendo
nossa vida. Acredito que esse projeto é de grande alcance social. O
Governador está de parabéns pelo que está fazendo, e o Deputado
Sargento Rodrigues também, pois capitaneou todas as audiências
públicas. Sinto-me recompensado por ter participado das audiências,
discutido e ouvido os policiais militares de Minas Gerais. Tenho a
certeza de que os recursos serão muito bem aplicados e as
residências serão construídas em Belo Horizonte, Montes Claros,
Uberaba, Uberlândia, enfim, em todo o Estado. Parabéns ao
Governador de Minas pela iniciativa e pela coragem de propor projeto
dessa natureza, beneficiando principalmente as pessoas que
defendem a vida do povo mineiro. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
2.939/2008, do Governador do Estado, que institui a Gratificação
Complementar de Produtividade - GCP - na carreira da Advocacia
Pública do Estado. 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. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta, e pela
rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o
projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio* - Sr. Presidente, quero, mais uma vez,
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fazer um alerta sobre essas mudanças que a Secretaria de
Planejamento tem propiciado durante esta semana. Na questão dos
Procuradores do Estado, acredito que o governo esteja criando uma
dificuldade pela qual pagará caro em curto período de tempo. Temos
aqui o Projeto de Lei nº 2.752, que reajusta o vencimento dos
Procuradores do Estado, que, não sei por qual motivo, não tramitou, e
a proposta é do governo do Estado. Agora veio essa gratificação. O
governo não aumenta o salário básico, mas cria um sistema que limita
a R$5.000,00 o recebimento de gratificação dos honorários
advocatícios. Se o Procurador, por qualquer motivo, não atingir
R$4.000,00, o governo lhe emprestará R$1.000,00. No outro mês, se
der R$6.000,00, ele pagará a diferença. Para mim, é uma engenharia
totalmente equivocada, que precisava ser revista. Acredito que haja
forma mais fácil para resolver essa situação. Eu estou dizendo isso,
Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, porque há uma
insatisfação muito grande no setor dos Procuradores do Estado. Estão
fazendo, na Procuradoria do Estado, o mesmo que na Secretaria de
Fazenda. E o governo está respondendo por várias ações na Justiça,
pois lá estão criando feudos, onde alguns grupos têm aumento,
gratificação separada, em detrimento a outros que não fazem parte
desses grupos. E também na Procuradoria do Estado está
acontecendo a mesma coisa.

Então, estou apenas fazendo esse alerta, Sr. Presidente, Srs.
Deputados. No início do próximo ano, aprovando o Projeto 2.939/2008
ou não aprovando o Projeto de Lei 2.752, que aumenta em 15%, em
três anos - aliás, aumentava -, o governo terá grandes dificuldades de
se relacionar com os Procuradores do Estado. É esse o alerta que
faço aqui. Vou votar a favor do projeto. É um equívoco o governo
emprestar dinheiro para cumprir teto de gratificação e depois
descontar. Até perguntei aos Procuradores: de que forma será essa
conta? Como é essa contabilidade? Que facilidade o governo tem de,
no fim do mês, emprestar ao Getúlio Neiva, que é Procurador do
Estado, R$1.500,00, R$2.000,00? Que contabilidade eles inventarão?
Vão fazer as coisas que não deveriam ser feitas num setor que
defende o Estado. E eles estão na Justiça; a ação já se encontra no
Supremo. Estou só alertando. Não querem discutira questão. Estão se
impondo. Isso mostra, mais uma vez, que o Estado está todo
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fracionado por grupos dentro do próprio Estado, inclusive dentro da
Procuradoria do Estado. Esse é apenas um alerta, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a

discussão. Em votação, o Substitutivo nº 2. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo nº 2, fica
prejudicado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno,
do Projeto de Lei nº 2.939/2008 na forma do Substitutivo nº 2. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.897/2008, do
Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar
ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça do
Estado de Minas Gerais. Vem à Mesa requerimento do Deputado
Durval Ângelo solicitando o adiamento da discussão do Projeto de Lei
nº 2.897/2008. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.393/2008, do
Governador do Estado, que altera a Lei nº 6.763, de 26/12/75, que
consolida a Legislação Tributária do Estado de Minas Gerais. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1º turno com as Emendas nºs 1 e 2, que
apresenta. Em discussão, o projeto. (- Pausa.) Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo
emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas
nºs 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.393/2008 na
forma do vencido em 1º turno com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão
de Redação.

Declarações de Voto
O Deputado Weliton Prado - Gostaria de parabenizar V. Exa., mais

uma vez, pela condução dos trabalhos, como também todos os
Deputados e Deputadas. Realmente conseguimos aprovar um grande
número de projetos. Nesse projeto, de forma específica, gostaria de
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dizer que fiz um alerta. Durante a tramitação do tarifaço, quando o
Governador queria criar a taxa para se acionar a polícia, criou a taxa
também para a segurança pública. Se, para algum evento, se
solicitasse a polícia, ter-se-ia de pagar pela segurança. Conseguimos
impedir a cobrança da taxa para chamar a polícia e a cobrança da
taxa de incêndio para as residências, mas, infelizmente, ela passou
para o comércio e a indústria, além de ser aumentado o valor da taxa
de segurança pública, inviabilizando os eventos esportivos em todo o
Estado e os eventos amadores, pois seus organizadores não teriam
condições de pagar. Na ocasião, anunciamos que o Governador
estava cometendo um equívoco, e agora isso fica provado, pois ele
próprio enviou a esta Casa um projeto isentando os eventos
esportivos. No ano passado, ele garantiu que era só o Mineirão, mas
agora fez justiça com todos os eventos esportivos. Houve uma
emenda também para os eventos esportivos amadores, o que é muito
importante. Essa foi uma sugestão do Deputado Antônio Júlio. Tenho
um projeto tramitando nesta Casa há mais de dois anos, mas,
infelizmente, não chegou a ser apreciado. Já está pronto para a ordem
do dia, pois tramitou em todas as comissões. Não importa quem seja
o “pai da criança”. Aqui acontece assim: apresentamos um projeto e,
depois de seis meses, um ou dois anos, o Governador envia outro
com o mesmo teor. Não fico chateado em não ser o “pai da criança”,
mas poderia citar aqui, no mínimo, 10 projetos em que isso aconteceu:
apresentei um projeto, e depois o Governador apresentou outro com o
mesmo teor do meu. Esse projeto realmente faz justiça social.
Gostaria de parabenizar no momento o jornalista Wander Tomás, da
Rádio Globo Cultura, com quem assumi um compromisso ao vivo, em
entrevista, garantindo que não sossegaria enquanto esse projeto não
fosse aprovado. E está aí, Wander, o projeto já foi aprovado em 2o

turno e irá para a sanção do Governador. Assim, ele poderá fomentar
o esporte profissional e o esporte amador. Tentaremos ampliar essa
conquista, por meio do nosso projeto, que está tramitando, para os
eventos culturais sem fins lucrativos e beneficentes com caráter
social. Nesse projeto que consolida a legislação tributária, apresentei
várias outras emendas. Uma delas propõe a diminuição do ICMS do
álcool. Esse imposto, em Minas, é de 25%, quando em São Paulo é
de 12% e em Goiás, 15%. Por que aqui em Minas é 25%? O ICMS da
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conta de energia elétrica do nosso Estado é o mais caro do Brasil:
30% - e, com a cobrança por dentro, chega a 42%. E isso acontece
neste momento em que todos estão diminuindo impostos e fazendo
pacotes de incentivo ao consumo e aumento de produção, para que
as pessoas realmente consumam e sejam gerados empregos e renda.
Minas Gerais, até o momento, não se posicionou em relação a um
pacote que realmente faça justiça social e incentive o setor produtivo.
E haveria uma possibilidade. Vamos começar pelo setor
sucroalcooleiro, que está passando por uma situação muito difícil.
Podemos fazer isso garantindo a diminuição do ICMS na bomba, o
que ajudará o consumidor e aumentará o consumo do produto. Esse
setor diminuiu muito sua venda em virtude da sinalização da crise,
portanto o Governador estaria ajudando todos os consumidores do
Estado se diminuísse o ICMS para 12%. Esse foi o primeiro projeto
que apresentei nesta Casa, junto com os Deputados Roberto Carvalho
e Luiz Humberto Carneiro, e está tramitando. Este seria um bom
momento para o governo dar um sinal e garantir a redução do ICMS
do álcool para 12%. Apresentei também uma emenda criando um
fundo de 0,5% dos 75% do ICMS a que o governo tem direito. Estão
previstos para o ano que vem R$23.000.000.000,00, o que é muito
dinheiro. Meio por cento poderia ajudar muito os Municípios mais
pobres do Estado, do Norte de Minas, do Jequitinhonha, do Mucuri, da
Região Metropolitana, como Ribeirão das Neves. Nossa proposta,
infelizmente, não foi aprovada, mas conseguimos um avanço: acabar
com a taxa de segurança pública nos eventos esportivos nos estádios,
tanto no futebol profissional quanto no amador. Realmente, fico muito
feliz e parabenizo, mais uma vez, o jornalista Wander Tomás, que se
empenhou muito. Assumi o compromisso de acompanhar o projeto até
sua aprovação.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, para
declaração de voto, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, gostaria, primeiramente, de agradecer aos nossos
ilustres colegas, pois, sem seu apoio, não conseguiríamos avançar em
matérias tão relevantes. Em relação à última votação do Fundo
Habitacional, o Projeto de Lei nº 2.921, do Governador; Aécio Neves
firmou compromisso junto com as entidades de classe, este Deputado
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e as chefias de polícia para termos ali um grupo capaz de elaborar
propostas. Posteriormente as sugestões desse grupo foram acatadas
pelo Governador, que criou o Lares Geraes e Segurança Pública. O
Lares Gerais e Segurança Pública estava patinhando, e ocupei a
tribuna deste Plenário por duas vezes. Foram feitas cerca de 19.300
inscrições, mas apenas 350 contratos foram efetivados. Continuamos
a cobrar do Governador. No dia 2 de julho deste ano tivemos uma
agenda com o Governador e, naquele momento, levamos uma carta
de um Cabo feminino da Polícia Militar que mora, até hoje, em uma
favela de Belo Horizonte. Ela tem um terreno em outro lugar e queria
comprar o material de construção. Levei esse apelo ao Governador,
que me disse que daria prioridade a essa questão. A resposta da
priorização do Governador Aécio Neves foi o envio do Projeto de Lei
nº 2.921, que criou o fundo habitacional. É bom que se saiba que esse
fundo também está sendo criado - obviamente o Governador aproveita
o momento - para quitar uma dívida da ordem de R$1.236.000.000,00.
Vejo um grande avanço, em que pese a ter sido derrotado por 27
votos a 15 em uma emenda que destacamos. Compreendemos os
companheiros e companheiras porque nesse momento não foi
possível votar favoravelmente, mas votaram favoravelmente outros
projetos. Quero falar ao Governador Aécio Neves da nossa alegria de
ter essa resposta. No dia 6 de novembro fizemos uma audiência
pública, Sr. Presidente, conforme disse aqui nosso colega Deputado e
futuro Líder de bancada, Deputado Carlos Pimenta, à qual cerca de 50
policiais militares estiveram presentes com seus filhos e suas esposas
reclamando que estavam com sua vida ameaçada e que
necessitavam muito de uma resposta por parte do governo para
buscar uma solução. Esse fundo certamente trará uma solução e vai
desafogar principalmente aqueles que têm prioridade. Aprovamos
emendas a esse projeto que têm a participação dos representantes
das entidades de classe. As entidades de classe estarão com assento
nesse conselho, que vai determinar as prioridades a serem
executadas pelo fundo. Nesse projeto aprovamos emendas também
para priorizar esses servidores que estão com a vida ameaçada.
Portanto, a prioridade já está aprovada no texto da lei. Esse projeto
retorna amanhã à Comissão de Fiscalização Financeira e retorna a
este Plenário em 2º turno. Certamente teremos o melhor acolhimento
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por parte dos colegas Deputados e Deputadas. Vamos continuar
lutando para que haja um reconhecimento, não só dos juros, mas
também da correção. Nosso papel na Assembléia é lutar sempre pelo
melhor. Devemos reconhecer que iniciar um fundo com
R$476.000.000,00 é muito melhor que apenas os R$26.000.000,00
que foram aportados no Lares Geraes e Segurança Pública. Temos,
Sr. Presidente, pela frente um universo inicial de mais ou menos 7 mil
cartas que serão disponibilizadas com esse recurso da ordem de
R$476.000.000,00, mais o giro, porque, com o pagamento das
prestações ao longo do tempo, certamente teremos um giro maior
ofertando cada vez mais, obviamente dentro daquela linha de
prioridades, aos que são casados, que têm esposa, filhos, família
constituída, não têm imóvel ou que estão em área de risco. Portanto,
nesse aspecto demos um grande passo, e 2008 será um grande ano
para a área de habitação dos servidores da área de segurança.
Portanto, Sr. Presidente, neste momento encerro minha declaração de
voto, agradecendo a meus pares nesta Casa, em especial o
Governador do Estado, que muito tem feito por essa categoria.
Apenas o tempo é o remédio certo para se colocarem as coisas nos
devidos lugares. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Deputados e Deputadas,
em primeiro lugar gostaria de falar da minha satisfação de votar e
participar da aprovação do Projeto de Lei nº 2.393/2008. Lá atrás,
quando aprovamos o tachado por alguns de tarifaço, alertei o Clube
Atlético Mineiro e o Cruzeiro Esporte Clube que a forma como
estávamos aprovando a taxa de segurança pública para os estádios
de futebol era um equívoco. Tornava inviável chamar a polícia para
dar segurança aos estádios. Depois disso, já houve uma mudança.
Essa informação chegou ao Governador Aécio Neves, a quem temos
de parabenizar pela rapidez de raciocínio. Mesmo não cumprindo as
normas legais para fazer o ato, ele o fez. É isso que estamos
precisando: decisão. Ele suspendeu a cobrança de taxa de segurança
pública nos estádios do Mineirão e do Independência. Essa medida
ajudou muito os clubes mineiros, pois deixaram de recolher mais de
R$2.000.000,00 neste ano de 2008. Mas aí se cometeu um grande
equívoco, talvez pela pressão ou pela presença mais próxima dele
junto aos clubes de Belo Horizonte, Cruzeiro e Atlético. Esqueceu-se
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naquele momento que tínhamos também outros clubes que passavam
por dificuldade. Disse isso ontem ao Deputado Weliton Prado, que
estava pretendendo fazer uma modificação no projeto, que, se não
votássemos, estaríamos prejudicando o seu time, o Uberlândia, que
disputará o campeonato da segunda divisão e terá de continuar
pagando as taxas absurdas e a taxa de segurança pública para os
estádios de futebol. Então, o Governador mandou o projeto,
estendendo o benefício a todos os clubes profissionais de Minas
Gerais. Está de parabéns o Governador. É uma grande ajuda que está
dando ao futebol profissional de Minas, que passa por dificuldade,
estendendo o benefício ao amadorismo. O projeto não previa a taxa
de isenção para o futebol amador. Apresentamos a sugestão ao
Deputado Agostinho Patrús Filho, que imediatamente a acatou
comunicando ao governo e inserindo na proposta a extensão da
liberação da taxa de segurança pública para os clubes amadores.

Nessa declaração de voto, quero manifestar a minha alegria de ver a
sensibilidade do Governador nesse assunto. Quando o problema
chega a ele, tem a facilidade de raciocínio e de decisão rápida. Tomou
essa decisão mandando esse projeto para legalizar o ato que ele já
tinha feito. Ficamos felizes de poder dar legalidade na decisão que ele
tomou e que foi a salvação do Atlético e do Cruzeiro no ano de 2008,
que puderam melhorar um pouco as suas rendas num ano de tantas
dificuldades para os nossos clubes. Então, tive o prazer e a satisfação
de participar da emenda que estendeu o benefício ao amadorismo e
também de poder participar ativamente da votação desse projeto;
aliás, ontem, o Deputado Weliton Prado me segurou aqui até às 23
horas na Comissão de Fiscalização Financeira. Eu lhe mostrava a
importância desse projeto. Se fizéssemos o contrário, poderia o
Governador dizer que é inconstitucional, pois estaríamos criando
despesas. Sabemos que não adianta querermos enfrentar a
ilegalidade. Então, está de parabéns o Governador, pois prestou um
grande serviço não só ao futebol profissional, como também ao
amador. Tenho a certeza de que o benefício será muito mais sentido
neste do que no próprio profissional. Muito obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, colegas Deputados,
de fato, vivemos mais uma tarde e mais um início de noite de trabalho
extremamente produtivo para o povo mineiro. Mais cedo, já disse
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nesta tribuna que o fruto que estamos colhendo agora foi de um
trabalho ao longo de vários meses discutindo nas comissões e
procurando aperfeiçoar os projetos. A esse Projeto de Lei nº 2.393,
em especial, cabe uma ressalva importante. Quando eu era
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira, ainda na
legislatura passada, chegamos a fazer aqui uma audiência pública e
todo um apelo ao governo de Estado para rever a taxa de segurança
pública relativamente a determinados eventos, não só de jogos de
futebol, mas também de eventos que ocorram nos Municípios, como
aniversário das cidades, exposições agropecuárias, etc. O objetivo era
tentar melhorar o projeto. Na época, conseguimos melhorá-lo um
pouco, reduzimos um pouco os valores que ainda, em meu
entendimento, precisavam ser adequados à realidade, principalmente
do interior. Depois o Governador entendeu por bem sancionar uma lei
dando a isenção para os jogos no Mineirão e no Independência. Na
ocasião, fui ao Governador Aécio Neves e lhe disse que era
inaceitável. Fui ao Secretário de Fazenda mostrar-lhe que não tinha
sentido dar isenção para um jogo no Mineirão e no Independência e
não dar aos jogos do interior. Lá eles enfrentam até muito mais
dificuldade para se manterem numa competição esportiva, pois têm de
pagar todas as taxas. Portanto era possível corrigir. Ele assumiu
conosco o compromisso de que enviaria um novo projeto, estendendo
a todos os clubes. Então, com as emendas, houve o aperfeiçoamento
do projeto na Casa. No caso, quero frisar que é preciso tomar um
certo cuidado com aquela coisa de querer dizer “eu”. Tomamos aqui
como exemplo o Deputado Antônio Júlio, que acabou de falar e é um
grande Deputado, que contribui para vários projetos que tramitam pela
Casa. Mas há aqueles que têm a mania de falar “eu” fiz, “eu” dei
isenção nisso, “eu” consegui aquilo. Ora, trata-se de um processo
coletivo. Aqui não há quem faça sozinho. Nós, da base do governo,
dos 77 Deputados, somos praticamente 60, e não conseguimos fazer
nada sozinhos. Então digo para quem fica bradando que conseguiu,
que deu isenção, evitou isto e fez aquilo, que é preciso ter um pouco
de moderação nessa reflexão. Na Casa temos o trabalho de todos, da
Mesa, de quem participa da comissão, enfim, do conjunto dos
parlamentares. E ainda, felizmente, com o Governador, que é sensível
às questões de interesse do povo mineiro. Agora se está fazendo
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justiça, com a isenção para todos os clubes, e um fundo que cria a
possibilidade de o militar ter uma habitação digna. Trata-se de uma
iniciativa do Governador, mas a Casa trabalhou como um todo, pois
os projetos praticamente tiveram a unanimidade dos presentes. Muito
obrigado, Sr. Presidente. Então votamos não apenas favoravelmente,
mas também trabalhamos por essa causa, assim como os demais
colegas.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, estamos terminando um
dia bastante trabalhoso. Gostaríamos de esclarecer para a população
que esse trabalho acelerado, na reta final, foi em decorrência também
do amadurecimento das questões, dos projetos, dos processos, da
verificação mais profunda de cada assunto. Houve ainda a estratégia
desta Casa, pelo Presidente e por V. Exa., de votar as matérias de 1º
turno, para dar tempo de voltar às comissões. E estas se reuniram de
manhã, de tarde e à noite, ao longo da semana inteira, na tentativa de
desobstruir a pauta e, sobretudo, dar resposta aos mineiros da
atuação dos parlamentares de Minas Gerais. Na minha declaração de
voto, gostaria de fazer uma consideração em relação ao projeto de
habitação dos militares. Na Comissão de Fiscalização Financeira,
discutimos e sugerimos que os recursos pudessem ser repassados
com a correção feita por um dado padrão fiscal do Estado, a fim de
que esse dinheiro não se perca. Em segundo lugar, já que a matéria
foi votada e esse fundo terá um gerente, sugiro que o gerente - ou os
gerentes - desse fundo coloque como possibilidade a liberação desses
recursos para a aquisição de casa própria já construída. Mas, Sr.
Presidente, por quê? Minha preocupação, como ex-Prefeito por duas
vezes de minha cidade, é que os conjuntos habitacionais exigem um
investimento das Prefeituras superior ao valor das habitações. Seria
muito mais inteligente, por exemplo, que o Programa Lares Geraes, o
programa de habitação dos militares, fosse direcionado também para
a aquisição de imóveis nos bairros em que as pessoas desejam
morar, da casa que escolherem. Existem dezenas, à vezes centenas,
de casas em cada Município à venda. O Estado transformar-se em
construtor de casa não é tão importante quanto gerar a habitação para
uma pessoa. Faço essa sugestão porque os Municípios estão
sofrendo demais, especialmente os mais pobres. No meu Município,
Teófilo Otôni, e nos Municípios da nossa região, onde as pessoas
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pretendem construir suas casas, conseguem, com o mesmo dinheiro,
ou até com menos, adquirir uma casa já existente no bairro em que
desejam morar. E assim se acelera a solução do problema
habitacional do cidadão. Nossa pretensão é sugerir que, tendo votado
esse projeto para possibilitar... E aqui ouso afirmar que o dinheiro
negociado é suficiente para atender aos 35% dos militares que ainda
não têm casa própria. Ouso afirmar que o dinheiro é suficiente, e, se
ele for liberado para a aquisição de casas próprias já existentes,
teremos condições de, em 2009, zerar o déficit habitacional dos
policiais militares de Minas Gerais. Quanto ao projeto de isenção de
pagamento à Polícia Militar para o policiamento dos campos de
futebol, tanto os profissionais como os amadores, gostaria de dizer
que o Presidente do América Futebol Clube esteve comigo aqui, na
Assembléia, pedindo o nosso empenho nesse projeto. No caso,
contamos com a ajuda do nosso companheiro Antônio Júlio para fazer
a aplicação necessária da emenda. Times pequenos em estádios
pequenos com renda pequena não suportavam pagar a taxa cobrada
pela Polícia Militar, autorizada por lei. Mas, por bem, o Governador
mandou o projeto, que tem sido emendado e ampliado por nós,
parlamentares, o que satisfará exatamente os times do interior, que
vai dar-lhes alento, possibilidade de reduzir os custos para gerar
renda e, ao mesmo tempo, adquirir bons jogadores. Acho que a
providência é absolutamente necessária; o Governador teve coragem
de implementá-la. Havia uma queixa de todo o setor esportivo, não
apenas do Cruzeiro e do Atlético, mas também do América, da minha
Teófilo Otôni, comandado pelo Presidente Nodje Walter Neiva
Diamantino, com o apoio do Rodoviário Ramos, por meio do Marcelo
Ramos, que estiveram conosco pedindo que tomássemos
providências. Concluindo, Sr. Presidente, diria que falta agora o
Estado entender que também os eventos culturais e musicais de
médio e grande portes necessitam de policiamento. Muitas vezes,
subsidiados pelo poder público municipal fragilizado, também
necessitam de isenção. No próximo ano, proporemos isenção de
pagamento da taxa de segurança pública para eventos culturais,
especialmente os musicais. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Dr. Viana,
Presidente desta reunião. Também quero fazer declaração de voto
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nesta reunião ordinária, no momento em que finalizamos as nossas
atividades parlamentares do ano. Tenho certeza absoluta de que, com
esse conjunto de medidas, as matérias votadas desde a parte da
manhã até agora beneficiam toda a população. O próprio Governador
tomou iniciativas importantes. Os projetos passaram pela nossa
Comissão de Constituição e Justiça, foram estudadas, tiveram os seus
pareceres, alguns com substitutivos. Fizemos questão de remetê-los
às comissões temáticas para serem aprovados ainda neste ano.
Quero destacar que hoje realizamos a última reunião da nossa
Comissão. O balanço foi muito positivo. Durante 2008, pudemos
apreciar quase 880 proposições. Quero ainda destacar a minha
satisfação e agradecer aos nossos companheiros a aprovação do
Projeto de Lei nº 749, da nossa autoria, que dispõe sobre a cremação
de cadáver. Estudamos bastante o assunto e observamos que não há
dispositivo legal para aperfeiçoar essa diligência. Também foram
aprovados o Projetos de Lei nº 2.758, que disciplina a inclusão dos
dados referenciais e cadastrais nas empresas operadoras de internet
e dá outras providências, e o Projeto de Lei nº 2.827, que dispõe
sobre a divulgação, no âmbito dos serviços notariais do Estado, do
direito de realizar separação judicial e divórcio consensual por meio de
escritura. A partir dessa lei, que esperamos seja aprovada amanhã,
em 2º turno, daremos publicidade aos cartórios de Minas Gerais.
Ontem, tivemos a aprovação, em 1º turno, do projeto que declara
como patrimônio cultural, histórico e religioso o Circuito da Fé, que se
inicia no Estado de São Paulo, passando por sete, oito cidades do
Estado de Minas, encerrando-se em Aparecida, capital mariana do
País. Tenho certeza absoluta de que esse projeto é de suma
importância para todos os peregrinos. Temos a maior rota da fé, de
Aparecida do Norte a Tambaú, Estado de São Paulo, passando pela
nossa região. Acima de tudo, quero agradecer aos nossos colegas
pela aprovação desses quatro projetos, ontem, e três, hoje, na
esperança de que eles entrem na pauta, em 2º turno, ainda amanhã.
Sr. Presidente, gostaria ainda de fazer um registro em nome do
Deputado Braulio Braz. Hoje, logo pela manhã, recebi uma ligação
dele, muito apreensivo, lamentando, conforme já disse ao nosso
Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho, a sua ausência
justamente na votação de matérias importantes no Plenário. O
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Deputado Braulio Braz, que é filho da cidade de Muriaé, onde seu pai
é Prefeito, teve de se deslocar, logo nas primeiras horas da manhã,
para a sua cidade, em decorrência das fortes chuvas que estão
assolando o Município. Falei com ele agora há pouco, e a situação
está sob controle, muito embora haja bastante chuva na cidade,
inundando ruas e casas. A Defesa Civil está dando toda a cobertura, e
o Deputado Braulio Braz está lá acompanhando muito de perto essa
situação, que vai se normalizar dentro de poucos dias. De qualquer
forma, o Deputado Braulio Braz pediu-me para justificar a sua
ausência, apesar de ele já o ter feito por telefone. Esperamos, se
Deus quiser, que a situação se normalize, para que o Deputado
Braulio Braz esteja aqui conosco a partir de amanhã. Muito obrigado.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de
amanhã, dia 18, 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 é a
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA À

CONSTITUIÇÃO Nº 8/2007, EM 24/10/2008
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Maria Lúcia Mendonça e Rosângela Reis e os Deputados Domingos
Sávio e Ronaldo Magalhães, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, a Presidente, Deputada Maria Lúcia
Mendonça, 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. 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
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aprovação, no 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº
8/2007, na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta (relator:
Deputado Domingos Sávio). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, informa que a
próxima reunião será convocada por meio de edital, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Hely Tarqüínio - Ana Maria

Resende.
ATA DA 5ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 29/10/2008
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Padre João, Vanderlei Jangrossi, Chico Uejo e Getúlio Neiva,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Vice-Presidente, Deputado Padre João, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Chico Uejo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a eleger o Presidente da
Comissão e determina sejam distribuídas as cédulas de votação aos
Deputados presentes; a seguir, convida o Deputado Chico Uejo para
atuar como escrutinador. Feita a apuração, é eleito para Presidente o
Deputado Vanderlei Jangrossi, com quatro votos. O Vice-Presidente
empossa o Presidente eleito e passa-lhe a direção dos trabalhos. Este
agradece a confiança nele depositada e informa que, a seguir, será
realizada reunião extraordinária conforme edital de convocação
publicado. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 29 de outubro de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Padre João - Chico Uejo - Getúlio

Neiva.
ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CULTURA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 4/12/2008
Às 10h15min, comparece no Salão Paroquial da Igreja de Nossa

Senhora da Conceição a Deputada Gláucia Brandão, membro da
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supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Padre
João. A Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a
reunião dá a ata da reunião anterior por aprovada e a subscreve. A
Presidência informa que a reunião se destina a audiência pública para
debater e dar encaminhamentos a situação do complexo arquitetônico
do Santuário do Senhor do Bom Jesus de Matozinhos, no Município
de Piranga. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir
os Srs. Leonardo Barreto de Oliveira, Superintendente Regional do
Iphan; Delmari Angela Ribeiro, Analista de Proteção, Gestão e
Restauro do Instituto Estadual Patrimônio Artístico de Minas Gerais,
representando Roberto Noronha, Presidente do Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, e Paulo Eduardo
Rocha Brant, Secretário de Estado de Cultura; Eduardo Sérgio
Guimarães, Prefeito Municipal de Piranga; Francisco de Matos
Machado, Presidente da Câmara dos Vereadores de Piranga; Geraldo
Alex Miranda Baião representando, Dom Geraldo Lyrio Rocha,
Arcebispo de Mariana, e o Cônego João Francisco Ribeiro, Diretor do
Patrimônio Histórico da Arquidiocese de Mariana, que são convidados
a tomar assento à mesa. A Presidência concede a palavra ao
Deputado Padre João, autor do requerimento que deu origem ao
debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Dimas Fabiano - Inácio Franco.
ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 9/12/2008
Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Padre João, Antônio Carlos Arantes e Getúlio
Neiva, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Vanderlei Jangrossi, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
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Deputado Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar matéria constante na pauta e proposições da Comissão.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº
3.092/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Vanderlei Jangrossi em que solicita
sejam consignados nos anais da Casa votos de congratulações com
as empresas Embaré Indústrias Alimentícias S.A. e Cenatte Embriões
pela parceria formada entre elas para execução de projeto de
melhoramento genético de gado leiteiro, com vistas ao aumento de
sólidos (proteína e gordura) no leite; solicita, ainda, que desse voto se
dê ciência ao Diretor-Superintendente e ao Diretor-Presidente,
respectivamente, das supracitadas empresas; Antônio Carlos Arantes,
Getúlio Neiva, Vanderlei Jangrossi e Padre João em que solicitam
seja realizada audiência pública para discutir a situação atual dos
assentamentos de reforma agrária no Estado e em que solicitam seja
marcada audiência com o Governador Aécio Neves para, junto com
representantes do Movimento Preço Justo, de Pompéu, buscarem
soluções para a crise do setor leiteiro. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Getúlio Neiva - Chico Uejo - André

Quintão.
ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 10/12/2008

Às 9h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, João Leite e Ademir Lucas (substituindo este ao
Deputado Zé Maia, por indicação da Liderança do BSD), membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,



1714
Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado João Leite, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar proposições da
Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios dos Srs. Milton Sabino, Delegado de Polícia de Piúma,
encaminhando cópia de expediente, oriundo da Chefia da Polícia - ES,
para ser juntado ao Ofício nº 516/2008, remetido a esta Casa, em
18/11/2008; Paulo Alkmim, Ouvidor de Polícia, informando que a
denúncia relativa à Manifestação nº 8.695 será arquivada, pois o
procedimento foi enviado ao Ministério Público; Paulo Sérgio Toscano
e outros, encaminhando abaixo-assinado, pedindo à Comissão
tomada de providências para conter os maus-tratos que os presos da
cadeia pública de Ituiutaba estão sofrendo; e ofício da Sra. Simone
Rocha Ribeiro, Gerente Regional de Política Social Centro-Sul,
convidado a Comissão para participar da Plenária Ampliada das
Comissões Locais de Assistência Social Centro-Sul, a realizar-se em
3/12/2008. 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 Durval Ângelo (5) em que solicita seja
encaminhada manifestação de aplauso ao policial civil Miguel Soares
Santana, em virtude de sua atuação na apuração da morte de Roberta
Regina Severi Silva, ocorrida no Município de Sabará, em outubro de
2000, quando prendeu o acusado, que lhe oferecera suborno; seja
encaminhada à Sra. Cristina Coeli, Delegada Titular da Divisão de
Referência da Pessoa Desaparecida cópia das notas taquigráficas da
26ª Reunião Extraordinária da Comissão realizada em 5/12/2008, e da
sentença que condenou o Sr. José Carlos Carniato Júnior, pelo
assassinato de Roberta Regina Severi Silva, ocorrido em Sabará, para
que aquela autoridade verifique se existe algum nexo do acusado com
os casos de desaparecimento de mulheres ocorridos em Belo
Horizonte; seja encaminhado ao Superintendente de Organização
Penitenciária pedido de providências para que o Sr. José Carlos
Carniato Júnior, possa cumprir sua pena na Penitenciária Nélson
Hungria; seja encaminhado ao Secretário de Estado de
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Desenvolvimento Social pedido de providências para a incorporação
dos dados da Ouvidoria da Polícia da letalidade da ação policial ao
relatório do observatório de direitos humanos deste Estado; em que
solicita a participação dos membros da Comissão no 1º Seminário
Mineiro sobre Hipertensão Arterial Pulmonar, a realizar-se em
12/12/2008, e cobertura desse evento pela TV Assembléia; Durval
Ângelo, João Leite e Ademir Lucas (2) em que solicitam seja
encaminhada manifestação de aplauso ao Governador do Estado pelo
brilhante trabalho realizado pela Subsecretaria de Direitos Humanos,
que resultou em avanços na política de direitos humanos do Estado;
seja encaminhado ao Governador do Estado pedido de providências
para que verifique a viabilidade de transformar a Subsecretaria de
Direitos Humanos em uma secretaria especial, nos moldes do governo
federal, vinculada ao 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 dezembro de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Hely Tarqüínio.

ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/12/2008
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Lúcia Mendonça e o Deputado Carlin Moura, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Maria Lúcia Mendonça, declara aberta a reunião, dá a ata
por aprovada e solicita ao membro da Comisão presente que a
subscreva. A Presidência informa que a reunião se destina a
homenagear o centenário de nascimento da educadora Lúcia
Casassanta. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para
ouvir as Sras. Maria Eliana Novaes, Subsecretária de Gestão de
Recursos Humanos, representando a Secretária de Educação; Janete
Gomes Barreto Paiva, Reitora da Universidade do Estado de Minas
Gerais - Uemg -, Ana Lúcia Amaral; e Nuno Monteiro Casassanta,
filho de Lúcia Casassanta, que são convidados a tomar assento à
mesa. A Presidência tece suas considerações iniciais; logo após,
passa a palavra aos convidados, para que façam suas exposições.
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Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas
notas taquigráficas. Cumprida a finalidade da reunião, agradece a
presença dos parlamentares e dos convidados, convoca os membros
da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura
da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Deiró Marra, Presidente - Ruy Muniz - Carlin Moura - Vanderlei

Jangrossi.
ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/12/2008

Às 14h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Hely Tarqüínio e Neider
Moreira, 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 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 Parecer sobre o
Projeto de Lei nº 2.936/2008, no 1º turno, deixa de ser apreciado em
virtude de solicitação de prazo regimental pelo respectivo relator,
Deputado Hely Tarqüínio. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é
aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.929/2008 (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, 16 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio -

Delvito Alves - Sargento Rodrigues.
ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
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MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/12/2008
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ronaldo Magalhães, 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 discutir e votar proposições da
Comissão. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento nº 3.091/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos do Deputado Almir Paraca (2) para
que sejam enviados ofícios à Secretaria de Esportes e da Juventude -
Seej - solicitando seja elaborado um inventário patrimonial completo,
contendo todos os recursos necessários, bem como a identificação
das reais condições de conservação e uso dos utensílios,
equipamentos, veículos e dependências imobiliárias das seis unidades
da Fundação Educacional Caio Martins - Fucam - enviado a esta
Comissão e às Comissões de Administração Pública e de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática; e, ainda, seja enviado a esta
Comissão e às Comissões de Administração Pública e de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática o relatório completo do quadro de
servidores da Fundação Educacional Caio Martins - Fucam -,
constando todos os cargos, seus titulares, formação profissional,
situação funcional e salarial anteriores a 30/11/2008, especificando a
lotação em cada uma das seis unidades e na administração.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 10 de dezembro de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Wander Borges -



1718
Ademir Lucas.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 10/12/2008
Às 15h13min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ronaldo Magalhães, Ademir Lucas e Wander Borges,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Domingos Sávio. 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 passa à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Colocado em votação,
é rejeitado o parecer sobre as Emendas nºs 2 a 22, recebidas em
Plenário ao Projeto de Lei Complementar nº 28/2007, no 1º turno, e
pela aprovação das Emendas nºs 22 e 23, apresentadas por esta
Comissão (relator: Deputado Wander Borges). Ficam, também,
rejeitadas as Propostas de Emenda nºs 1, 2 e 3, do Deputado Antônio
Júlio, e 4, 5 e 6, do Deputado Fábio Avelar. O relator, Deputado
Wander Borges, apresenta outro parecer, que conclui pela rejeição
das Emendas nºs 2 a 22, recebidas em Plenário, e pela aprovação do
Projeto de Lei Complementar nº 28/2007 na forma do Substitutivo nº
2, apresentado pela Comissão, o qual, após discussão e votação, é
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, 17 de dezembro de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Wander Borges -

Ademir Lucas.
ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/12/2008

Às 9h15min, comparece na Sala das Comissões o Deputado Fábio
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Avelar, membro da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado João Leite. O Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara
aberta a reunião e, nos termos do art. 120, III, do Regimento Interno,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, dá-a por aprovada e a
subscreve. A Presidência informa que a reunião se destina a realizar
debate público sobre o tema "Revitalização do Rio das Velhas - Meta
2010: avaliação e perspectivas". A Presidência interrompe a 1ª Parte
da reunião para ouvir os Srs. Ronaldo Matias, Gerente Adjunto do
Projeto Estruturador Revitalização do Rio das Velhas - Meta 2010 e
Superintendente de Serviços e Tratamento de Efluentes da Copasa,
representando o Sr. José Carlos de Carvalho, Secretário de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Minas Gerais, e também
o Sr. Márcio Augusto Vasconcelos Nunes, Presidente da Copasa,
expositor do tema “As ações da Copasa para a Meta 2010”; Rogério
Sepúlveda, Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das
Velhas; Antônio Thomaz Gonzaga da Matta Machado, Presidente do
Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco; Sras. Irene
Bernardo Diniz Filha, assessora do Sistema Autônomo de Água e
Esgoto de Itabirito - Saae -, representando o Presidente, Wagner
Melilo; Myriam Mousinho, Coordenadora do Projeto Estruturador
Revitalização do Rio das Velhas - Meta 2010 e Empreendedora
Pública - Sistema Estadual de Meio Ambiente, expositora do tema “As
ações do Estado para a Meta 2010”; Ana Mansoldo, educadora
ambiental e analista de programas comunitários da Copasa,
expositora do tema “Educação ambiental para a Meta 2010”; e Sr.
Marcus Vinícius Polignano, Coordenador de Educação Ambiental da
Meta 2010 e representante do Projeto Manuelzão, expositor do tema
“A construção social da Meta 2010”, que são convidados a tomar
assento à mesa. O Deputado Fábio Avelar, 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 suspende os trabalhos da reunião.
Às 14 horas, são reabertos os trabalhos, com a presença do Deputado
Fábio Avelar. São convidados a compor a mesa dos trabalhos as
Sras. Guiomar Maria Jardim Leão Lara, Diretora da Superintendência
de Modalidades e Temáticas Especiais de Ensino, representando a
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Profª Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Educação de Minas
Gerais; Vânia Silva Freitas, Coordenadora do Núcleo Cidade Meio
Ambiente, representando o Sr. Hugo Vocurca Teixeira, Secretário de
Educação de Belo Horizonte; Ana Mansoldo, educadora ambiental e
analista de programas comunitários da Copasa; e o Sr. Marcus
Vinícius Polignano, Coordenador de Educação Ambiental da Meta
2010 e representante do Projeto Manuelzão, que tecem suas
considerações iniciais. O Presidente convida a Sra. Lísia Cândida
Durães Godinho, membro do Grupo de Educação Ambiental do
Projeto Manuelzão, para promover a entrega dos prêmios às
comunidades e escolas pelas atitudes ambientais para a Meta 2010.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária, a ser realizada no dia 16 de dezembro, às 10 horas, no
Plenarinho III, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Inácio Franco.

ATA DA 22ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/12/2008
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Chico Uejo,
Domingos Sávio e Inácio Franco, membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Elmiro
Nascimento, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado Ademir Lucas, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e
suspende a reunião por quinze minutos. Reabertos os trabalhos com a
presença dos Deputados Elmiro Nascimento, Ademir Lucas,
Domingos Sávio e Inácio Franco, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária, hoje, dia 16, às 15 horas, para apreciar o
parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.445/2008, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
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Elmiro Nascimento, Presidente - André Quintão - Inácio Franco -

Ademir Lucas - Chico Uejo.
ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/12/2008
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Zé Maia, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada, e Juarez Távora
representando o PV, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a
aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a
subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.174/2008 na forma
do vencido no 1º turno (relator: Deputado Juarez Távora); 2.588/2008
com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Antônio Júlio); 2.684 e
2.756/2008 na forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Juarez
Távora); 2.701/2008 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Antônio
Júlio); e pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 114/2007
na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça
(relator: Deputado Lafayette de Andrada); 2.556/2008 na forma do
Substitutivo nº 2, da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social, e pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça (relator: Deputado Juarez Távora, em virtude de
redistribuição); 2.794/2008 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão
de Constituição e Justiça (relator: Deputado Antônio Júlio). O Projeto
de Lei nº 1.596/2007 é retirado da pauta, atendendo-se a
requerimento do Deputado Antônio Júlio, aprovado pela Comissão. O
Projeto de Lei Complementar nº 28/2007 e os Projetos de Lei nºs
637/2007 e 2.393, 2.547, 2.832, 2.921, 2.936 e 2.939/2008 são
retirados da pauta por determinação do Presidente por não cumprirem
pressupostos regimentais, e os Projetos de Lei nºs 1.269/2007, 2.394,
2.574, 2.578, 2.772, 2.788, 2.827, 2.833, 2.922 a 2.925/2008 por
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haverem sido apreciados em reunião anterior. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a reunião extraordinária, na
mesma data, às 20 horas, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Weliton Prado - Juarez Távora -

Sebstião Helvécio - Lafayette de Andrada.
ATA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 16/12/2008
Às 14h42min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Gilberto Abramo e Inácio Franco
(representando o PV, por indicação da Liderança do BPS), membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Lafayette de Andrada, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Gilberto Abramo,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
pareceres em fase de redação final e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Resolução nºs 2.748, 2.749, 2.750, 2.751/2008;
Projetos de Lei nºs 530, 699, 734, 1.888, 1.985, 2.432, 2.452,
2.454/2008 (Deputado Gilberto Abramo); 2.456, 2.474, 2.573, 2.575,
2.576, 2.614, 2.615, 2.616, 2.642, 2.675, 2.791 e 2.246/2008
(Deputado Inácio Franco). 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 Resolução nºs 2.748, 2.749, 2.750,
2.751/2008 e dos Projetos de Lei nºs 530, 699, 734, 2.432, 2.452,
2.454/2008 (Deputado Gilberto Abramo); 1.888, 1.985, 2.456, 2.474,
2.573, 2.575, 2.576, 2.614, 2.615, 2.616, 2.642, 2.675, 2.791 e
2.246/2008 (Deputado Inácio Franco). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
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e votação, é aprovado o Parecer de Redação Final do Projeto de Lei
nº 2.246/2008 (relator: Deputado Inácio Franco). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião extraordinária de 17/12/2008, às 9h30min, e da ordinária das
14h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Ademir Lucas - Juarez Távora.

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/12/2008
Às 16h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Chico Uejo e Inácio
Franco, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Lafayette de Andrada. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Domingos
Sávio, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e comunica o recebimento da seguinte
correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data
mencionada entre parênteses: ofício do Sr. José Nilton Ferreira da
Cunha (13/12/2008). 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. A Presidência informa
que faz retirar da pauta da reunião os Projetos de Lei nºs 1.949 e
2.164/2008 por já terem sido apreciados em reunião anterior, e o
Projeto de Lei Complementar nº 46/2008 e os Projetos de Lei nºs
2.936 e 2.578/2008 por falta de pressupostos regimentais. Após
discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º
turno, do Projeto de Lei nº 2.939/2008 na forma do Substitutivo nº 1,
da Comissão de Constituição e Justiça (relator: Deputado Inácio
Franco). A Presidência suspende a reunião por uma hora, para
entendimentos. Reabertos os trabalhos, o Presidente agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião extraordinária, em 17/12/2008, às 10 horas para se
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apreciarem os pareceres sobre o Projeto de Lei Complementar nº
46/2008 e o Projeto de Lei nº 2.445/2008, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas - André Quintão -

Domingos Sávio - Inácio Franco.
ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 17/12/2008
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Ademir Lucas (substituindo este ao
Deputado Lafayette de Andrada, por indicação da Liderança do BSD)
e Juarez Távora (representando o PV, por indicação da Liderança do
BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
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 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 1.949/2007, 2.164, 2.394, 2.574 e
2.788/2008 (Deputado Juarez Távora); 2.833, 2.877, 2.922, 2.923,
2.925/2008 (Deputado Ademir Lucas). 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 1.949/2007, 2.164, 2.394,
2.574 e 2.788/2008 (relator: Deputado Juarez Távora); 2.833, 2.877,
2.922, 2.923, 2.925/2008 (relator: Deputado Ademir Lucas). 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 dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Ana Maria Resende - Dimas

Fabiano.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

REQUERIMENTO
Do Deputado Almir Paraca, em que solicita seja atribuído regime de

urgência à tramitação do Projeto de Lei nº 2.263/2008, do Deputado
Durval Ângelo, que modifica a grafia do nome do Município de
Brasópolis, com consoante “s”, para Brazópolis, com a consoante “z”,
tramite em regime de urgência.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 782/2007

Comissão de Cultura
Relatório

O projeto de lei em tela, de autoria do Deputado Antônio Carlos
Arantes, objetiva declarar de utilidade pública o Instituto 14 Bis de
Educação e Cultura, com sede no Município de Guaxupé.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 782/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública o Instituto 14 Bis de Educação e Cultura, com sede no
Município de Guaxupé, entidade civil sem fins lucrativos, que busca
desenvolver importante trabalho de valorização e integração de
artistas, por meio de cursos destinados a esse segmento e a
profissionais da área educacional. Além do mais, fomenta projetos
artísticos de capacitação, voltados, em especial, para pessoas
carentes.

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

Por sua iniciativa de inegável importância, é justo conceder-lhe o
título declaratório de utilidade pública.

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

782/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
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Rosângela Reis, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.785/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Atendendo ao disposto no art. 68, I, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição mineira, o Governador do
Estado encaminhou a esta Casa, por meio da Mensagem nº 283/2008,
o projeto de lei em epígrafe, que contém a Revisão do Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011 - para o
exercício 2009.

Publicado em 9/10/2008, foi o projeto distribuído a esta Comissão,
em conformidade com o art. 160 da Constituição do Estado e com o
art. 204 do Regimento Interno.

Em obediência ao rito previsto no § 2º do art. 204 do Regimento
Interno, foi concedido prazo de 20 dias para a apresentação de
emendas, que foi prorrogado por acordo do Colégio de Líderes. Foram
recebidas, nesse período, 379 emendas.

Nos termos regimentais, esta Comissão passa a analisar o projeto e
as emendas apresentadas.

Fundamentação
O Plano Plurianual de Ação Governamental 2008-2011 – PPAG –,

em consonância com o art. 154 da Constituição do Estado, contém a
operacionalização, em programas e ações, da estratégia delineada no
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI –, cuja
atualização, para o período 2007-2023, tramitou nesta Casa em 2007,
dando origem à Lei n° 17.007, de 28/9/2007. O Proje to de Lei nº
2.785/2008 dispõe sobre a revisão do PPAG 2008-2011, exercício
2009, conforme determina o art. 4º da Lei nº 17.347, de 16 de janeiro
de 2008, apresentando, de forma consolidada, as alterações
promovidas nas diretrizes, objetivos, indicadores, programas, ações e
metas da administração pública estadual para o período 2009-2011. A
revisão anual do PPAG busca, dessa forma, incorporar os ajustes
necessários para o aprofundamento e a implementação da estratégia
de desenvolvimento definida no PMDI e no PPAG, com reflexos no
Orçamento 2009.

Em razão da integração entre os instrumentos de planejamento do
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Estado – PMDI, PPAG e Lei Orçamentária para o exercício de 2009 –,
a chamada “Segunda Geração do Choque de Gestão” tem como
principal característica o foco nos resultados das políticas públicas.
Conforme o disposto no PMDI, o modelo de gestão estratégica do
Estado delimita 11 áreas de resultado1, que se pretende atingir por
meio da implementação dos programas previstos no PPAG. Essas
áreas de resultado são sustentadas por dois pilares, quais sejam, a
qualidade e a inovação em gestão pública e a qualidade fiscal, os
quais também organizam programas e ações da administração
pública.

A gestão e a alocação estratégica dos recursos públicos no âmbito
das áreas de resultado definidas na atualização do PMDI 2007-2023
constituem as características essenciais da proposta para o PPAG
2008-2011. Nesse contexto, foram estabelecidos três grandes
conjuntos de programas, classificados quanto ao seu posicionamento
no mapa estratégico do PMDI 2007- 2023. Os Programas
Estruturadores representam os programas estratégicos de cada área
de resultado, nos quais são alocados prioritariamente os recursos
estaduais e dos quais se esperam os maiores impactos, em termos de
eficiência, eficácia e efetividade da ação do Estado. Por essa razão,
os programas estruturadores compõem o eixo fundamental de
atuação do governo, com vistas a garantir a operacionalização dos
objetivos fixados no PMDI. Os Programas Associados, por sua vez,
referem-se aos programas dotados de colaboração sinérgica com os
estruturadores, tendo em vista o alcance dos objetivos estratégicos do
PMDI e a consonância com a visão de futuro que o informa. Desse
modo, esses programas devem perseguir, tanto quanto os
estruturadores, os resultados finalísticos estabelecidos e esperados
no âmbito de cada área de resultados. Por fim, os Programas
Especiais não apresentam identificação evidente no mapa estratégico
das áreas de resultado, mas são de suma importância para a
administração estadual, na medida em que incluem as prioridades
setoriais que não estão diretamente vinculadas à estratégia global do
Governo. Incluem-se nesse conjunto os programas padronizados
Apoio à Administração Pública – 701 – e Obrigações Especiais – 702
–, em que se destacam, respectivamente, as despesas de pessoal e
as despesas com inativos; os programas desenvolvidos pelos demais
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Poderes; e os programas que tenham como foco a manutenção da
própria máquina pública, representada por seus processos, estruturas
e servidores.

A partir da perspectiva que essa classificação oferece, torna-se
possível monitorar e avaliar a execução do PPAG sob a ótica
estabelecida no PMDI. Dessa maneira, desencadeia-se o alinhamento
efetivo dos instrumentos de planejamento constitucionalmente
previstos: o PMDI, com a definição do planejamento superior da
administração pública estadual e os resultados a serem perseguidos;
o PPAG, com a sistematização de um conjunto de programas que
contribuem para a operacionalização dessa estratégia; e a Lei
Orçamentária Anual (Projeto de Lei nº 2.786/2008), à qual compete a
alocação dos recursos nas ações executadas pelo Estado.

Importa informar que esta Comissão, em conjunto com a Comissão
de Participação Popular, realizou, nos dias 23/10/2008, em Itaobim,
28/10/2008, em Ituiutaba, 30/10/2008, em Barbacena, nos dias 5, 6 e
7/11/2008, em Belo Horizonte, e 13/11/2008, em Montes Claros,
audiências públicas com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do projeto de lei em tela. Essas sugestões foram
encaminhadas à Comissão de Participação Popular para apreciação e
geraram 441 Propostas de Ação Legislativa – PLEs. Esta Comissão
participou do processo de análise das sugestões apresentadas nas
audiências públicas, em conjunto com a Comissão de Participação
Popular. Das propostas de ação legislativa analisadas, 102 geraram
189 emendas, sendo 138 ao projeto em análise e 51 ao projeto de Lei
Orçamentária para 2009 – Projeto de Lei nº 2.786/2008.

Os parlamentares apresentaram 241 emendas, no total, com
contribuições significativas para o aprimoramento do planejamento
estadual, em todas as áreas de resultados. No total, foram, portanto,
apresentadas 379 emendas à proposição em questão.

Ressalte-se a Emenda nº 375, da Comissão de Participação
Popular, resultante da análise da Proposta de Ação Legislativa nº
813/2008, que acrescenta dispositivo ao projeto de lei em análise,
instituindo mecanismo para o acompanhamento semestral da
execução dos programas estruturadores do PPAG, por meio da
realização de audiências públicas por esta Assembléia Legislativa.
Com a aprovação desta emenda, inaugura-se mais um instrumento de
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participação popular nesta Casa, destinado à formulação e ao
monitoramento das políticas públicas do Estado.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação, em turno único, do

Projeto de Lei nº 2.785/2008 com as Emendas nºs 20, 52, 55, 56, 123,
155, 159, 161, 191, 196 a 202, 205, 211, 213, 215, 222, 243 a 250,
252 a 258, 261 a 273, 275, 276, 278, 279, 281, 282, 285, 287, 289,
290, 292 a 295, 297 a 303, 305 a 322, 324 a 326, 329, 330, 334 a 336,
338 a 350, 352 a 354, 357, 361 a 371, 373 a 376, 378 e 379,
apresentadas por parlamentares e pela Comissão de Participação
Popular; as Emendas nºs 380 a 390 e 392 a 404, as Subemendas nº 1
às Emendas nºs 2, 9 a 11, 19, 21, 23 a 25, 28, 40, 42, 47, 49 a 51, 58,
61, 63, 70, 87, 89, 93, 108, 115, 117, 121, 132, 136, 154, 166, 176,
193, 210, 214, 216, 223, 227, 228, 234, 242, 251, 259, 260, 277, 283,
286, 291, 296, 304, 323, 327, 328, 332, 333, 351, 358, 372 e 377, e as
Subemendas nºs 1 e 2 à Emenda nº 190, apresentadas neste parecer;
e pela rejeição das Emendas nºs 14, 22, 29 a 34, 36 a 39, 41, 43, 44,
46, 53, 54, 57, 66, 73, 74, 76 a 86, 92, 94 a 96, 100 , 105, 106, 113,
116, 118 a 120, 127 a 130, 133 a 135, 138, 139, 141, 145, 146, 157,
158, 160, 162 a 165, 171, 177 a 189, 192, 194, 195, 203, 204, 206 a
208, 212, 217 a 221, 224, 225, 229, 230, 233, 235, 236, 240 e 241.

Informamos que, com a aprovação das subemendas, ficam
prejudicadas as respectivas emendas.

As Emendas nºs 1, 3 a 8, 12, 13, 15 a 18, 26, 27, 35, 45, 48, 59, 60,
62, 64, 65, 67 a 69, 71, 72, 75, 88, 90, 91, 97 a 99, 101 a 104, 107,
109 a 112, 114, 122, 124 a 126, 131, 137, 140, 142 a 144, 147 a 153,
156, 167 a 170, 172 a 175, 209, 226, 231, 232, 237, 238, 239, 274,
280, 284, 288, 331, 337, 355, 356, 359 e 360 ficam prejudicadas pela
aprovação de outras emendas e subemendas.

O nº 391 não foi utilizado para o cadastro de emendas.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 2
Programa: 025 - LARES GERAES
Ação: 1001 - PROGRAMA LARES HABITAÇÃO POPULAR
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
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Subemenda nº 1 à Emenda nº 9
Programa: 026 - MINAS AVANÇA
Ação: 1342 - INVESTIMENTOS ESPECIAIS EM MUNICÍPIOS
ESTRATÉGICOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 10
Programa: 120 - APOIO AO FORTALECIMENTO DA REDE DE
CIDADES
Ação: 4455 - ASSESSORAMENTO TECNICO AOS
PLANEJAMENTOS URBANO E REGIONAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 11
Programa: 058 - CENTRO DA JUVENTUDE DE MINAS GERAIS
Ação: 1385 - ESTRUTURACAO FISICA DO CENTRO DA
JUVENTUDE
Mudança de finalidade:
Para: Adequar o espaço físico da antiga Febem no Bairro Horto , em
Belo Horizonte, e da antiga fábrica de açúcar, em Governador
Valadares, para a implantação dos Centros da Juventude de Minas
Gerais, transformando-os em complexo educacional
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4331 -
COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA
Subemenda nº 1 à Emenda nº 19
Programa: 240 - ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL
Ação: 4190 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL



1731
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 20
Programa: 043 - REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Ação: 4066 - PROGRAMA DE INCENTIVO À INOVAÇÃO - PII
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 21
Programa: 242 - SUPERVISÃO E EXPANSÃO DO ENSINO
SUPERIOR
Ação: .... - APOIO A IMPLANTAÇÃO DE EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA PÚBLICA EM GOVERNADOR VALADARES
Unidade Orçamentária: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Finalidade: PROPORCIONAR À POPULAÇÃO DA REGIÃO ACESSO
AO ENSINO SUPERIOR PÚBLICO, CONTRIBUINDO PARA O
DESENVOLVIMENTO REGIONAL.
Produto: UNIVERSIDADE IMPLANTADA
Unidade de medida: UNIVERSIDADE
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Rio Doce foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4331 -
COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA
Subemenda nº 1 à Emenda nº 23
Programa: 045 - RESÍDUOS SÓLIDOS
Ação: 1067 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE DISPOSICAO FINAL
ADEQUADA - SEDRU
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
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2009-2011 da região Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4331 -
COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA
Subemenda nº 1 à Emenda nº 24
Programa: 038 - PROMG PLENO - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO
E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Ação: 1317 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 25
Programa: 058 - CENTRO DA JUVENTUDE DE MINAS GERAIS
Ação: 1213 - FORMAÇÃO DE JOVENS NAS ÁREAS DE ARTES,
ESPORTES E CULTURA DIGITAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Central foi publicada no “Diário do Legislativo” de
19.12.2008.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 28
Programa: 123 - FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL
Ação: .... - Implantação do Centro de Cultura e Arte de Ribeirão das
Neves - Espaço Culturarte
Unidade Orçamentária: 1271 - SECRETARIA DE ESTADO DE
CULTURA
Finalidade: Dotar o Município de estrutura necessária para a
produção, promoção e disseminação da cultura e arte, contemplando
a RMBH.
Produto: CENTRO CULTURAL IMPLANTADO
Unidade de medida: PERCENTUAL
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Central foi publicada no “Diário do Legislativo” de
19.12.2008.
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Subemenda nº 1 à Emenda nº 40
Programa: 189 - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EXERCÍCIO
DA POLÍCIA JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
Ação: 1329 - CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE GRANDE
PORTE DE UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 42
Programa: 049 - SAÚDE EM CASA
Ação: 1127 - FINANCIAMENTO DE REFORMA, CONSTRUCAO E
EQUIPAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE DO PSF
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 47
Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA
Ação: .... - Campos Verdes
Unidade Orçamentária: 1531 - SECRETARIA DE ESTADO DE
ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEEJ
Finalidade: Revitalizar campos de futebol amador para oferecer de
forma mais efetiva atividades esportivas e de lazer.
Produto: CAMPO DE FUTEBOL REVITALIZADO
Unidade de medida: CAMPO DE FUTEBOL
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Central foi publicada no “Diário do Legislativo” de
19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 50.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4331 -
COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA
Subemenda nº 1 à Emenda nº 49
Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA
Ação: 4312 - REALIZAÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS
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GERAIS (JIMI)
Mudança de finalidade:
Para: Realizar competições esportivas no interior do estado, por meio
de ações estruturadas voltadas para o aumento, com qualidade, da
prática desportiva, estimular a formação de atletas, motivar a prática e
o aperfeiçoamento técnico das modalidades, e garantir a hospedagem
dos atletas na etapa regional dos Jimi.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 50
Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA
Ação: 4311 - REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS
GERAIS (JEMG)
Mudança de finalidade:
Para: Estimular a prática do desporto educacional por meio da
realização de competições esportivas no Estado, do fornecimento de
material esportivo para as escolas, da oferta de alimentação e
transporte aos participantes das etapas microrregionais e regionais
dos Jemg, e de qualificação dos agentes esportivos escolares,
fomentando a cultura esportiva saudável para a construção da
cidadania, culminando nas olimpíadas escolares.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 51
Programa: 057 - PROGRAMA DE AUMENTO DA CAPACIDADE E
SEGURANÇA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE
Ação: 1356 - ADEQUAÇÃO E AUMENTO DA CAPACIDADE VIÁRIA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 52
Programa: 726 - ACESSO À JUSTIÇA
Ação: 1099 - IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ASSISTÊNCIA
JURÍDICA ESPECIALIZADA
Mudança de finalidade:
Para: Implantar núcleos de assistência jurídica especializada, tendo
em vista o atendimento aos públicos considerados prioritários por sua
vulnerabilidade social, tais como mulheres, idosos, crianças,
adolescentes, consumidores, portadores de deficiência, inclusive
deficientes mentais e autistas.
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Emenda nº 55
Programa: 125 - INFRA-ESTRUTURA CULTURAL
Ação: 4413 - RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES
FINALÍSTICAS
Mudança de finalidade:
Para: Garantir a infra-estrutura necessária para assegurar a
integridade dos acervos culturais, dos servidores e usuários, melhorar
as condições de prestação de serviços e ainda garantir a
acessibilidade dos visitantes, principalmente do público infantil e dos
portadores de necessidades especiais, inclusive autistas e deficientes
mentais.
Emenda nº 56
Programa: 160 - REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL E
ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO
Ação: 4109 - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ÁLCOOL, TABACO E
OUTRAS DROGAS
Mudança de finalidade:
Para: Integrar as ações de atenção ao dependente químico e familiar
e minimizar o impacto do uso e abuso de álcool, tabaco e outras
drogas que possam comprometer a saúde e a segurança,
consolidadas nas ações da política pública sobre drogas.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 58
Programa: 101 - DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
METROPOLITANA DO VALE DO AÇO
Ação: .... - PLANEJAMENTO METROPOLITANO
Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA
Finalidade: Elaborar o Plano Diretor Metropolitano, implementar
planos de regularização fundiária, urbanística e ambiental, elaborar
plano de redução de risco em assentamentos precários e integrar
sistema de regulação do uso e da ocupação do solo.
Produto: PLANO ELABORADO
Unidade de medida: PLANO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região do Rio Doce foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
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Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 4.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE
CONTINGÊNCIA - Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subemenda nº 1 à Emenda nº 61
Programa: 101 - DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
METROPOLITANA DO VALE DO AÇO
Ação: .... - Apoio Técnico aos Municípios da RMVA para o
planejamento metropolitano
Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA
Finalidade: Apoiar tecnicamente os Municípios da RMVA na aplicação
da legislação urbanística e metropolitana, na instalação e
funcionamento dos órgãos de gestão metropolitana, na articulação e
integração de funções, na captação de recursos, além de capacitar
gestores, conselheiros e representantes de entidades da sociedade
civil em gestão metropolitana e desenvolvimento regional.
Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO
Unidade de medida: MUNICÍPIO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Rio Doce foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 2.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE
CONTINGÊNCIA - Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subemenda nº 1 à Emenda nº 63
Programa: 101 - DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
METROPOLITANA DO VALE DO AÇO
Ação: .... - Implantação da Agência de Desenvolvimento Metropolitana
e estruturação dos órgãos de gestão metropolitana da RMVA
Unidade Orçamentária: 1471 - SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA
Finalidade: Implantar e desenvolver a Agência Metropolitana da
RMVA e estruturar os demais órgãos do arranjo institucional de gestão
metropolitana.
Produto: ÓRGÃOS IMPLANTADO ESTRUTURADO
Unidade de medida: ÓRGÃO
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Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Rio Doce foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 2.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE
CONTINGÊNCIA - Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Subemenda nº 1 à Emenda nº 70
Programa: 776 - CONSTRUÇÃO E REFORMA PREDIAS
Ação: 1326 - AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Norte de Minas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 50.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4344 - PRESÍDIO
INSPETOR JOSÉ MARTINHO DRUMOND
Subemenda nº 1 à Emenda nº 87
Programa: 727 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
Ação: .... - Elaboração de projetos visando à ampliação do "campus"
da Universidade Federal de São João Del Rey em Divinópolis
Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
Finalidade: Elaborar projetos arquitetônicos e executivos para ampliar
o "campus" da Universidade Federal de São João Del Rey, no
Município de Divinópolis.
Produto: PROJETO ELABORADO
Unidade de medida: PROJETO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Central foi publicada no “Diário do Legislativo” de
19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4323 -
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
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Subemenda nº 1 à Emenda nº 89
Texto da emenda: Altere-se a regionalização de "Central" para
"Estadual" nas Ações nºs 1014, 1016, 4046, 4106, 4148, 4479 e 4487.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 93
Programa: 186 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DOS
ACESSOS VIÁRIOS
Ação: 1208 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE
ESTRADAS TURÍSTICAS E ECOLÓGICAS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 108
Programa: 010 - CONSERVAÇÃO DO CERRADO E RECUPERAÇÃO
DA MATA ATLÂNTICA
Ação: 1060 - AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
Mudança de finalidade:
Para: Promover a proteção e a ampliação das áreas de cobertura
vegetal nativa e a recuperação de áreas degradadas, e criar
corredores ecológicos.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 115
Programa: 134 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - FHEMIG
Ação: .... - FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE
PRECEPTORES/TUTORES DE MÉDICOS RESIDENTES
Unidade Orçamentária: 2271 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO
ESTADO DE MINAS GERAIS
Finalidade: Formar e qualificar preceptores/tutores de médicos
residentes, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 005/2004,
do Conselho Nacional de Residência Médica
Produto: PRECEPTORES/TUTORES QUALIFICADOS
Unidade de medida: PESSOA
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 134 - FORMAÇÃO DE RECURSOS
HUMANOS - FHEMIG - Ação: 4442 - FORMAÇÃO DE RESIDENTES
Subemenda nº 1 à Emenda nº 117
Programa: 044 - REGIONALIZAÇÃO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Ação: 4067 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL /
PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA
Mudança de finalidade:
Para: Viabilizar a produção de procedimentos ambulatoriais e
hospitalares de média e alta complexidade para cada estabelecimento
de saúde cadastrado e contratado/conveniado ao SUS e propiciar a
articulação de mutirões para a realização de cirurgias eletivas.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 121
Programa: 107 - ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL E
EMERGENCIAL
Mudança de objetivo:
Para: 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, e
garantir que o atendimento seja centrado no usuário, a partir de
acolhimento qualificado.
Emenda nº 123
Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE
Ação: 4182 - POLÍTICAS E AÇÕES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE
Mudança de finalidade:
Para: Organizar as ações de saúde no âmbito do SUS, de modo
resolutivo, em todos os níveis de atenção nos aspectos assistenciais e
de acolhimento (diagnóstico, tratamento, recuperação e reabilitação),
aumentando o acesso dos usuários aos serviços.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 132 Inclusão de Ação
Programa: 101 - DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO
METROPOLITANA DO VALE DO AÇO
Ação: .... - Integração Viária entre os Municípios do Vale do Aço
Unidade Orçamentária: 2301 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Finalidade: Promover a integração viária entre os Municípios do Vale
do Aço, com a ligação do Distrito de Bom Jesus do Bagre aos
Municípios de Belo Oriente e a Santana do Paraíso.
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Produto: Trecho implantado
Unidade de medida: QUILÔMETRO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Rio Doce foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 136
Programa: 727 - EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
Ação: 1118 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE
PRÉDIOS PÚBLICOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 154
Programa: 243 - FUNDERUR - APOIO AO PEQUENO PRODUTOR
RURAL
Ação: 1292 - APOIO FINANCEIRO A PRODUTORES RURAIS DO
NORTE DE MINAS E VALE DO JEQUITINHONHA.
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 155
Programa: 234 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Ação: 2101 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Mudança de finalidade:
Para: Fornecer alimentação aos alunos das escolas públicas
estaduais e das Escolas Família Agrícola, contribuindo para suprir as
suas necessidades nutricionais.
Emenda nº 159
Programa: 210 - GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE
TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA
Ação: 4021 - DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA
E AGROINDUSTRIAL
Mudança de finalidade:
Para: Gerar conhecimento e tecnologia para o agronegócio e a
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agricultura familiar.
Emenda nº 161
Programa: 191 - PROJETO DE COMBATE À POBREZA RURAL -
PCPR
Ação: 1237 - APOIO AO AGRICULTOR FAMILIAR
Mudança de finalidade:
Para: Apoiar e financiar projetos comunitários, não reembolsáveis, de
natureza produtiva (sistema de irrigação, unidade de beneficiamento
de grãos, fabriquetas de farinha, mecanização agrícola, piscicultura,
apicultura, microdestilarias etc.), social (construção de creches,
reforma/construção de moradias, construção de centros comunitários,
preservação ambiental etc.) e de infra-estrutura básica (rede de
abastecimento de água, eletrificação rural, construção de pequenas
barragens, perfuração de poços tubulares).
Subemenda nº 1 à Emenda nº 166
Programa: 127 - INFRA-ESTRUTURA RURAL
Ação: 4184 - CONSTRUÇÃO DE BACIAS DE CAPTAÇÃO E
TERRACEAMENTO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 176
Programa: 773 - PROGRAMA PREVENTIVO EM SAÚDE
OCUPACIONAL
Ação: 4650 - PREVENIR DOENÇAS OCUPACIONAIS
Mudança de finalidade:
Para: Promover e manter a saúde dos servidores públicos estaduais,
por meio de levantamentos ambientais, treinamentos, exames
periódicos e outras ações especificas e conseqüentemente, reduzir o
absenteísmo; reduzir e evitar o agravamento de patologias
relacionadas ao uso profissional da voz e de patologias/sofrimentos
mentais resultantes do exercício das atividades de Agente de
Segurança Penitenciário e Socioeducativo.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 190
Programa: 025 - LARES GERAES
Ação: 1022 - PROGRAMA LARES GERAES SEGURANÇA PÚBLICA
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Mudança de finalidade:
Para: Promover e viabilizar a implantação de projetos de unidades
habitacionais, destinados às famílias de policiais militares, policiais
civis, agentes penitenciarios e bombeiros militares, em condições
flexíveis e compatíveis à realidade e à necessidade dos servidores.
Subemenda nº 2 à Emenda nº 190
Programa: 025 - LARES GERAES
Ação: 1379 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE UNIDADES
HABITACIONAIS PARA SERVIDORES
Mudança de finalidade:
Para: Conceder subsídio para servidores públicos estaduais efetivos
por meio de financiamentos consignados em folha de pagamento,
concedidos por instuições finaceiras credenciadas, em condições
flexíveis e compatíveis à realidade e à necessidade dos servidores.
Emenda nº 191
Programa: 025 - LARES GERAES
Ação: 1022 - PROGRAMA LARES GERAES SEGURANÇA PÚBLICA
Mudança de finalidade:
Para: PROMOVER E VIABILIZAR A IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS
DE UNIDADES HABITACIONAIS, DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS DE
POLÍCIAIS MILITARES, POLICIAIS CIVIS, AGENTES
PENITENCIÁRIOS E SOCIOEDUCATIVOS E BOMBEIROS
MILITARES.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 193
Programa: 156 - COMUNIDADE VIVA
Ação: 1227 - IMPLANTAÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS
SERTANEJAS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 196
Texto da emenda: Lê-se Estadual, no lugar de Central na Ação 1276.
Emenda nº 197
Texto da emenda: Lê-se Estadual, no lugar de Central na Ação 1278.
Emenda nº 198
Texto da emenda: Lê-se Estadual, no lugar de Central na Ação 1274.



1743
Emenda nº 199
Texto da emenda: Lê-se Estadual, no lugar de Central na Ação 1279.
Emenda nº 200
Texto da emenda: Lê-se Estadual, no lugar de Central na Ação 1338.
Emenda nº 201
Texto da emenda: Lê-se Estadual, no lugar de Central na Ação 4434.
Emenda nº 202
Texto da emenda: Lê-se Estadual, no lugar de Central na Ação 4504.
Emenda nº 205
Texto da emenda: Na ação 4543 lê-se Estadual no lugar de Central.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 210
Programa: 016 - DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS
Ação: 4017 - ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DA ESTRADA REAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 211
Texto da emenda: Na Ação 4011 no lugar de Central lê-se Estadual.
Emenda nº 213
Texto da emenda: Na Ação 1382 substitua-se a expressão Central por
Estadual.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 214
Programa: 044 - REGIONALIZAÇÃO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Ação: .... - Construção e implantação do Hospital da Zona Norte de
Juiz de Fora
Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Finalidade: Melhorar o acesso e a oferta de serviços hospitalares e
ambulatoriais de alta e média complexibilidade na Zona da Mata.
Produto: UNIDADE IMPLANTADA
Unidade de medida: HOSPITAL
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Mata foi publicada no “Diário do Legislativo” de
19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 044 - REGIONALIZAÇÃO -
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URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - Ação: 4308 - FORTALECIMENTO E
MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SISTEMA ÚNICO
DE SAÚDE - PRO-HOSP
Emenda nº 215
Texto da emenda: Na Ação 4638 no lugar de Central lê-se Estadual.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 216
Programa: 047 - RMBH
Ação: .... - duplicação da Av. Antônio Carlos
Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
Finalidade: conclusão da obra e construção de corredor exclusivo para
ônibus
Produto: INFRAESTRUTURA MELHORADA
Unidade de medida: % DE EXECUÇÃO FÍSICA
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Central foi publicada no “Diário do Legislativo” de
19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4323 -
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Emenda nº 222
Programa: 028 - MINAS SEM FOME
Ação: 1149 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES COLETIVAS
DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS
Mudança de finalidade:
Para: AGREGAR VALOR AOS PRODUTOS AGROPECUÁRIOS
PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, EM ESPECIAL
ORIUNDAS DAS ORGANIZAÇÕES
ASSOCIATIVAS, MELHORANDO AS CONDIÇÕES DE PRODUÇÃO
E SEU APROVEITAMENTO PARA CONSUMO E
COMERCIALIZAÇÃO DO EXCEDENTE e para continuidade da
implantação do PRODHASAM
Subemenda nº 1 à Emenda nº 223
Programa: 047 - RMBH
Ação: 1284 - COBERTURA DO ARRUDAS - RUA CARIJOS - RIO DE
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JANEIRO
Mudança de nome:
Para: Cobertura do Arrudas
Mudança de finalidade:
Para: Realizar a cobertura do Rio Arrudas, nos trechos Alameda
Ezequiel Dias/Av. do Contorno, Rua Carijós/Rua Rio de Janeiro, e
deste trecho ao Bairro Calafate, a fim de facilitar o acesso ao Centro
de Especialidades Médicas, diminuir o estrangulamento do Complexo
da Lagoinha, melhorar e ampliar a capacidade de tráfego do
hipercentro de Belo Horizonte, e, ainda, possibilitar a conexão do
Boulevard Arrudas com os Bairros Coração Eucarístico e Calafate.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 227
Programa: 047 - RMBH
Ação: 1283 - MELHORIAS DA INFRAESTRUTURA DE
CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DA RMBH
Mudança de finalidade:
Para: OFERECER AO USUÁRIO DO TRANSPORTE PÚBLICO POR
ÔNIBUS, AOS PEDESTRES E À POPULAÇÃO EM GERAL,
ACESSIBILIDADE, CONFORTO E SEGURANÇA, MELHORANDO A
QUALIDADE DE VIDA, INCLUINDO A AVENIDA PEDRO I.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 228
Programa: 116 - CAMINHOS DE MINAS
Ação: 4127 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 234
Programa: 132 - O ESTADO PARA OS CIDADÃOS
Ação: 1107 - APOIO AOS MUNICIPIOS EM OBRAS DE INFRA-
ESTRUTURA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 242
Programa: 049 - SAÚDE EM CASA
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Ação: 1117 - MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
À SAÚDE
Mudança de finalidade:
Para: Melhorar a qualidade da atenção primária à saúde por meio da
otimização dos processos de trabalho, reconhecimento de boas
práticas e capacitação de pessoal, especialmente de agentes
comunitários de saúde, por meio de cursos específicos.
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 243
Programa: 048 - SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA
TODOS
Ação: 4668 - INSTALAR MÓDULOS SANITÁRIOS EM RESIDÊNCIAS
DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA
Mudança de finalidade:
Para: Melhorar as condições sanitárias em residências de famílias de
baixa renda, inclusive nas comunidades indígenas e quilombolas.
Emenda nº 244
Programa: 053 - VIDA NO VALE - COPANOR
Ação: 1079 - IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Jequitinhonha/Mucuri foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 245
Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE
Ação: 4192 - MAIS VIDA
Mudança de finalidade:
Para: Elaborar e coordenar a implantação das políticas públicas para
a população idosa no Estado de Minas Gerais e garantir atenção à
saúde dos idosos residentes em instituições de longa permanência.
Emenda nº 246
Programa: 014 - DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DE
PROFESSORES
Ação: 1387 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E AVALIAÇÃO DE
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PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL
Mudança de finalidade:
Para: Elevar a qualificação profissional dos professores da educação
básica, inclusive para os que atuam nas escolas do campo, com a
participação dos profissionais da educação na desenvolvimento da
metodologia adotada.
Emenda nº 247
Programa: 014 - DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DE
PROFESSORES
Ação: 1388 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E AVALIAÇÃO DE
PROFESSORES - ENSINO MÉDIO
Mudança de finalidade:
Para: Elevar a qualificação profissional dos professores da educação
básica, inclusive para os que atuam nas escolas do campo, com a
participação dos profissionais da educação na desenvolvimento da
metodologia adotada.
Emenda nº 248
Programa: 051 - SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO
ENSINO E DAS ESCOLAS
Mudança de objetivo:
Para: Consolidar o sistema de avaliação educacional e institucional,
com a participação dos colegiados escolares na definição da
metodologia, e avaliar periodicamente a qualidade do ensino em todas
as escolas de Minas Gerais, subsidiando a gestão escolar orientada
para resultados.
Emenda nº 249
Programa: 019 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
Mudança de objetivo:
Para: Aumentar o aprendizado dos alunos por meio da ampliação do
tempo diário de permanência na escola, com prioridade para o
atendimento de crianças e jovens em áreas de vulnerabilidade social e
com a participação da comunidade escolar na formulação das
diretrizes do programa e no acompanhamento de seus resultados.
Emenda nº 250
Programa: 019 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
Ação: 4034 - AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR
NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL
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Mudança de finalidade:
Para: Oferecer merenda escolar nas escolas de tempo integral,
suprindo-se as necessidades nutricionais diárias dos alunos por meio
da garantia de, no mínimo, três refeições, durante o período de
permanência do aluno na escola.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 251
Programa: 019 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
Ação: 1225 - AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL
Mudança de finalidade:
Para: Aumentar o aprendizado dos alunos por meio da ampliação do
tempo diário de permanência na escola, com prioridade para o
atendimento de crianças e jovens em áreas de vulnerabilidade social,
garantindo-se a oferta de atividades esportivas de modalidades
diversas no contraturno escolar.
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 252
Programa: 030 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 4479 - SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL -
ENSINO FUNDAMENTAL
Mudança de finalidade:
Para: Promover, com a participação dos colegiados escolares na
definição da metodologia utilizada na ação, a qualificação e a
profissionalização dos profissionais da educação no ensino
fundamental com vistas a contribuir para a qualidade da educação.
Emenda nº 253
Programa: 030 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 4487 - SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL -
ENSINO MÉDIO
Mudança de finalidade:
Para: Promover, com a participação dos colegiados escolares na
definição da metodologia utilizada na ação, a qualificação e a
profissionalização dos profissionais da educação no ensino médio
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com vistas a contribuir para a qualidade da educação
Emenda nº 254
Programa: 033 - POUPANÇA JOVEM
Ação: 1051 - REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES
Mudança de finalidade:
Para: Oferecer aos alunos participantes do programa atividades
complementares às suas atividades escolares normais, visando a
adequar as atividades às especificidades regionais e locais das
escolas atendidas.
Emenda nº 255
Programa: 033 - POUPANÇA JOVEM
Ação: 1049 - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA
POR ENTIDADE EXTERNA
Mudança de finalidade:
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.
Emenda nº 256
Programa: 708 - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
Ação: 2093 - CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS
GERAIS
Mudança de finalidade:
Para: Disponibilizar recursos orçamentários e financeiros para o
desenvolvimento das atividades do Conselho Estadual de Saúde de
Minas Gerais, bem como para o fortalecimento dos conselhos
municipais.
Emenda nº 257
Programa: 107 - ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL E
EMERGENCIAL
Ação: 4002 - COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADO AO
IDOSO
Mudança de finalidade:
Para: Prestar serviços de assistência hospitalar, ambulatorial e
emergencial à clientela encaminhada pelo SUS por meio de referência
e contra-referência, inclusive para os idosos residentes em instituições
de longa permanência e em situação de vulnerabilidade.
Emenda nº 258
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Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE
Ação: 4468 - ATENÇÃO À SAÚDE INDÍGENA
Mudança de nome:
Para: Atenção à saúde das comunidades indígenas e quilombolas
Mudança de finalidade:
Para: Estruturar a a atenção primária à saúde nas aldeias indígenas e
nas comunidades quilombolas, garantindo a eqüidade e a qualidade
de acesso das populações.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 259
Programa: 030 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 4476 - ESCOLA EM REDE - ENSINO MÉDIO
Mudança de finalidade:
Para: Propiciar às escolas do sistema educacional de ensino médio,
oportunidades e condições de atuação de forma mais articulada e
cooperativa por meio da cultura do trabalho em rede e da
incorporação das novas tecnologias da informação às suas atividades
educativas e administrativas, garantindo-se aos professores a
qualificação necessária para a utilização das Tecnologias de
Informação e Comunicação - Tics.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 260
Programa: 235 - MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
Ação: 2096 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE
PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 261
Programa: 030 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 1024 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA,
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - ENSINO
FUNDAMENTAL
Mudança de finalidade:
Para: Melhorar a infra-estrutura física das escolas de ensino
fundamental, inclusive das escolas do campo, por meio da
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implantação de padrões básicos de rede física, mobiliário,
equipamentos, recursos didáticos e pedagógicos, dotando as escolas
de refeitórios e instalações sanitárias adequadas, de equipamentos e
utensílios para as cozinhas, de bibliotecas com acervo adequado e
atualizado e efetuando as adaptações físicas necessárias à promoção
da acessibilidade dos alunos com deficiência, procedendo a consulta
prévia aos colegiados escolares para definição das demandas.
Emenda nº 262
Programa: 030 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 1109 - MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA,
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO
Mudança de finalidade:
Para: Melhorar a infra-estrutura física das escolas de ensino médio,
inclusive das escolas do campo, por meio da implantação de padrões
básicos de rede física, mobiliário, equipamentos, recursos didáticos e
pedagógicos, dotando as escolas de refeitórios e instalações
sanitárias adequadas, de equipamentos e utensílios para as cozinhas,
de bibliotecas com acervo adequado e atualizado e efetuando as
adaptações físicas necessárias à promoção da acessibilidade dos
alunos com deficiência, procedendo a consulta prévia aos colegiados
escolares para definição das demandas.
Emenda nº 263
Programa: 149 - INCENTIVO AO DESPORTO
Ação: 4270 - PROMOÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
Mudança de finalidade:
Para: Apoiar técnica e financeiramente as equipes, atletas e para-
atletas mineiros para participação em competições, assim como a
realização de eventos através de municípios ou entidades que
contribuam para o desenvolvimento do esporte especializado ou de
rendimento; contribuir para a realização de acordos de cooperação
técnica a fim de promover o aprimoramento de práticas em
modalidades olímpicas e para-olímpicas; Apoiar financeiramente os
atletas que se enquadrem nos objetivos da Lei Estadual nº 17.803, de
15/10/2008.
Emenda nº 264
Texto da emenda: Transfira-se a Ação 1327 - Elaboração dos Projetos
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dos Campi da Uemg -, do Programa 727 - Edificações Públicas - para
o Programa 140 - Desenvolvimento do Ensino Superior na Uemg -,
fazendo-se as alterações necessárias nos Anexos I e II.
Emenda nº 265
Texto da emenda: Transfira-se a Ação 1328 - Construção, Ampliação
e Reforma das Unidades e dos Campi da Uemg -, do Programa 727 -
Edificações Públicas - para o Programa 140 - Desenvolvimento do
Ensino Superior na Uemg -, fazendo-se as alterações necessárias nos
Anexos I e II.
Emenda nº 266
Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE
DIREITOS HUMANOS
Ação: 4554 - INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA
Mudança de finalidade:
Para: Implementar meios para possibilitar a inclusão da pessoa com
deficiência nas políticas setoriais básicas, inclusive com o
desenvolvimento de programas para deficientes mentais e autistas,
com a realização de diagnóstico da situação socioeconômica das
pessoas com deficiência no Estado
Emenda nº 267
Programa: 005 - AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS
ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL
Ação: 1277 - IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE POLICIAMENTO
COMUNITÁRIO, PREVENÇÃO ATIVA E SEGURANÇA CIDADÃ
Mudança de finalidade:
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.
Emenda nº 268
Programa: 020 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA
PRISIONAL
Mudança de nome:
Para: Expansão, Modernização e Humanização do Sistema Prisional
Mudança de objetivo:
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Para: 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.
Emenda nº 269
Programa: 045 - RESÍDUOS SÓLIDOS
Ação: 1072 - IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA,
REAPROVEITAMENTO E RECICLAGEM
Mudança de finalidade:
Para: Apoiar os Municípios na implantação de programas de coleta
seletiva para atender no mínimo 10% dos recicláveis gerados e
promover a inclusão produtiva dos catadores de materiais recicláveis.
Emenda nº 270
Programa: 105 - GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA
Ação: 4056 - EDUCAÇÃO E EXTENSÃO AMBIENTAL
Mudança de finalidade:
Para: Desenvolver e coordenar projetos de educação ambiental, por
meio de parcerias visando a conscientização, mobilização e a
formação da sociedade para as práticas ambientalmente sustentáveis
e em especial para a produção e o consumo sustentáveis.
Emenda nº 271
Programa: 009 - CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS
Ação: 1331 - IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES
CULTURAIS E TURÍSTICAS DOS MUNICÍPIOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Emenda nº 272
Programa: 045 - RESÍDUOS SÓLIDOS
Ação: 1068 - APOIO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE
DISPOSICAO FINAL ADEQUADA - MINAS SEM LIXOES
Mudança de finalidade:
Para: Melhorar a qualidade de vida da população, desenvolvendo
políticas e ações para erradicação dos depósitos de resíduos sólidos
urbanos, integradas com a inclusão socioprodutiva dos catadores de
materiais recicláveis por meio da promoção de redes de
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comercialização.
Emenda nº 273
Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO
PRODUTIVA
Ação: 1399 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO
DE SEMENTES
Mudança de finalidade:
Para: Dinamizar os processos de produção agrícola garantindo a
inclusão da agricultura familiar, buscando a continuidade da produção
de alimentos e proteção ambiental por meio da distribuição de
sementes de qualidade garantida, utilizando, também, sementes
crioulas específicas de cada região.
Emenda nº 275
Programa: 149 - INCENTIVO AO DESPORTO
Ação: 4115 - PROMOÇÃO DO ESPORTE EDUCACIONAL
Mudança de finalidade:
Para: Democratizar o acesso dos alunos das escolas públicas à
prática esportiva e estimular a realização de atividades esportivas e de
lazer no contraturno escolar, por meio da oferta direta dessas
atividades pelas escolas ou em parceria com entidades esportivas e
de lazer.
Mudança de produto:
Para: ESCOLA ATENDIDA
Mudança de unidade de medida:
Para: ESCOLA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Central foi publicada no “Diário do Legislativo” de
19.12.2008.
Emenda nº 276
Programa: 149 - INCENTIVO AO DESPORTO
Ação: 4330 - PROMOÇÃO DO DESPORTO DE PARTICIPAÇÃO
Mudança de finalidade:
Para: Estimular o aumento do número de praticantes de esporte
amador e de atividade física regular, com especial atenção para a
população idosa, promovendo a integração social por meio de
atividades dessa natureza, incluindo a realização de debates,
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seminários e congressos que contribuam para o desenvolvimento do
plano estadual do esporte com a participação da sociedade
organizada. Apoiar entidades esportivas e Municípios no
desenvolvimento de programas e projetos voltados para este objetivo.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 277
Programa: 044 - REGIONALIZAÇÃO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Ação: 4081 - SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 278
Programa: 049 - SAÚDE EM CASA
Ação: 1127 - FINANCIAMENTO DE REFORMA, CONSTRUCAO E
EQUIPAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DA SAUDE DO PSF
Mudança de produto:
Para: MUNICÍPIO CONTEMPLADO COM RECURSO
Mudança de unidade de medida:
Para: MUNICÍPIO
Emenda nº 279
Programa: 049 - SAÚDE EM CASA
Ação: .... - 2028 - Apoio técnico e financeiro às ESF que atuam no
espaço escolar
Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Finalidade: Fomentar a atuação das ESF no espaço escolar, por meio
de incentivo técnico e financeiro.
Produto: EQUIPE CONTEMPLADA
Unidade de medida: EQUIPE
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 300.000,00 - Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE -
Ação: 4391 - PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE
Emenda nº 281
Programa: 180 - MELHORIA DO ENSINO MÉDIO
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Ação: 2036 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE
PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 282
Programa: 003 - ARRANJOS PRODUTIVOS EM BIOTECNOLOGIA,
BIOCOMBUSTÍVEIS, ELETROELETRÔNICOS E SOFTWARES
Ação: 4699 - INDUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE
PESQUISA
Mudança de finalidade:
Para: Induzir progrmas e projetos, visando ao desenvolvimento dos
arranjos produtivos locais definidos no projeto estruturador, implantar
e manter "bureaus" de inteligência, inclusive o de biocombustíveis em
Ituiutaba.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 283
Programa: 011 - CONSOLIDAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS
HÍDRICOS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS
Ação: 1011 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE
RECURSOS HÍDRICOS
Mudança de finalidade:
Para: Fundamentar e orientar a implementação da política estadual de
recursos hídricos, visando a implementação dos dispositivos da Lei
13.199/99, que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos,
com especial atenção para o enquadramento dos corpos d'água do
Estado.
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 285
Programa: 016 - DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS
Ação: 4016 - PROMOÇÃO DO TURISMO DE NEGÓCIOS EM BELO
HORIZONTE E NOS PRINCIPAIS PÓLOS DE MINAS GERAIS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
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2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 286
Programa: 016 - DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS
Ação: 4015 - ESTRUTURAÇÃO DE DESTINOS TURÍSTICOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 287
Programa: 016 - DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS
Ação: 1396 - SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 289
Programa: 039 - PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E INSERÇÃO
REGIONAL (INCLUSIVE AGRONEGÓCIO)
Ação: 4646 - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA AS REGIÕES
NORTE DE MINAS, JEQUITINHONHA, MUCURI E RIO DOCE
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 290
Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO
PRODUTIVA
Ação: 1375 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 291
Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO
PRODUTIVA
Ação: 4482 - PROGRAMA DE APOIO A EMPRESAS E
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COOPERATIVAS
Mudança de finalidade:
Para: Viabilizar o apoio financeiro a microempresas, empresas de
pequeno e médio portes e cooperativas rurais e urbanas localizadas
em Municípios afetados por longa estiagem.
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 292
Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO
PRODUTIVA
Ação: 1400 - MELHORIA DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE
RECURSOS HIDRICOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 293
Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO
PRODUTIVA
Ação: 4475 - APOIO AS AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM
PEQUENAS COMUNIDADES
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 294
Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO
PRODUTIVA
Ação: 4425 - DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS CARACTERÍSTICOS
DA REGIÃO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 295
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Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO
PRODUTIVA
Ação: 1361 - IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE INCENTIVOS PARA A
ATRACAO DE INVESTIMENTOS NA REGIAO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 296
Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO
PRODUTIVA
Ação: 1362 - IMPLEMENTACAO DA REDE DE ELABORACAO
PARTICIPATIVA DE PROJETOS COMUNITARIOS
Mudança de finalidade:
Para: ESTIMULAR A CAPTAÇÃO DE RECURSOS, O
ASSOCIATIVISMO, O COOPERATIVISMO, A EDUCAÇÃO
AMBIENTAL, A CIDADANIA E A AUTONOMIA DAS COMUNIDADES
DA REGIÃO; ALÉM DE MELHORAR OS INDICADORES
CONÔMICO-SOCIAIS, PROMOVER O CAPITAL SOCIAL E A
CONSOLIDAÇÃO DE REDES, MELHORAR A EFICIÊNCIA DA
GESTÃO PÚBLICA, MELHORAR A EFICIÊNCIA NA ALOCAÇÃO DE
RECURSOS E PROMOVER UMA POLÍTICA TERRITORIAL
EFICIENTE SÓCIO-ECONOMICAMENTE
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 297
Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO
PRODUTIVA
Ação: 1363 - IMPLANTACAO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL
PARA AS EMPRESAS DA REGIAO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 298
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Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO
PRODUTIVA
Ação: 1364 - MELHORIA TECNOLÓGICA DA PRODUÇÃO DA
AGRICULTURA FAMILIAR
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 299
Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO
PRODUTIVA
Ação: 1365 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 300
Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO
PRODUTIVA
Ação: 1366 - ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO E
MONITORAMENTO DO PROJETO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 301
Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO
PRODUTIVA
Ação: 1367 - INFRA ESTRUTURA DE APOIO TECNOLÓGICO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 302
Programa: 059 - CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO
PRODUTIVA
Ação: 1398 - CENTRO TECNOLÓGICO DE CONVIVÊNCIA COM A
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SECA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 303
Programa: 025 - LARES GERAES
Ação: 1139 - ENGENHARIA E ARQUITETURA PÚBLICAS
Mudança de produto:
Para: MUNICÍPIO ATENDIDO
Mudança de unidade de medida:
Para: MUNICÍPIO
Subemenda nº 1 à Emenda nº 304
Programa: 028 - MINAS SEM FOME
Ação: 4227 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS
Mudança de finalidade:
Para: Dar suporte à produção de alimentos básicos, em Municípios
mineiros, especialmente pela agricultura familiar, por meio do acesso
aos meios de produção, utilizando, também, sementes crioulas.
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 305
Programa: 144 - DESENVOLVIMENTO DA REFORMA AGRÁRIA
Ação: 4255 - REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 306
Programa: 108 - DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO
Ação: 4104 - ESTRUTURAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA
TURÍSTICA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
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Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 307
Programa: 189 - PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, EXERCÍCIO
DA POLÍCIA JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
Ação: 1344 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS
Mudança de 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.
Emenda nº 308
Programa: 020 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA
PRISIONAL
Ação: 1357 - CONSTRUÇÃO DE ACESSOS A UNIDADES
PRISIONAIS - SETOP
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 309
Programa: 034 - PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE
Ação: 4269 - CONSTITUIÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS E
PROJETOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE DROGA
Mudança de produto:
Para: Instituição selecionada para atendimento
Mudança de unidade de medida:
Para: INSTITUIÇÃO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Emenda nº 310
Programa: 018 - ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE
Mudança de objetivo:
Para: Ampliar para os alunos do ensino médio da rede estadual e para
os professores de educação infantil as oportunidades de formação
profissional de nível técnico e de magistério normal, a partir de
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diagnóstico sobre o perfil e as demandas de qualificação dos alunos e
do mercado.
Emenda nº 311
Programa: 018 - ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE
Ação: 4306 - ATENDIMENTO AO ENSINO MÉDIO
PROFISSIONALIZANTE
Mudança de finalidade:
Para: Ampliar para os alunos do ensino médio da rede estadual as
oportunidades de formação profissional de nível técnico e apoiar a
formação e a capacitação profissional de professores da educação
infantil, inclusive por meio de parceria para a implantação do centro
federal de educação tecnológica e demais programas públicos
correlatos.
Emenda nº 312
Programa: 030 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 1372 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE
ESCOLAS RURAIS
Mudança de nome:
Para: Melhoria da Infra-estrutura Física das Escolas Rurais e
Desenvolvimento da Educação no Campo
Mudança de finalidade:
Para: Melhorar a infra-estrutura das escolas com menos de 65 alunos
localizadas na zona rural e promover o desenvolvimento da educação
do campo, fundamentado nas especificidades da sua organização
escolar e curricular.
Mudança de produto:
Para: Escola Rural Atendida
Emenda nº 313
Programa: 117 - POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E
RENDA
Ação: 4024 - INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
Mudança de finalidade:
Para: Ampliar e melhorar a inserção e a recolocação do cidadão no
mundo do trabalho e dos concluintes dos cursos profissionalizantes do
ensino médio da rede pública.
Emenda nº 314
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Programa: 266 - GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE
Ação: 2005 - APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS E TUTELARES
DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 699.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4331 -
COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA
Emenda nº 315
Programa: 233 - COOPERAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIO
Ação: 4191 - ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS
Mudança de finalidade:
Para: Disponibilizar recursos humanos, materiais e financeiros aos
Municípios, visando à melhoria dos padrões de qualidade do ensino.
Emenda nº 316
Programa: 233 - COOPERAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIO
Ação: .... - 2103 - Trasporte Escolar
Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO
Finalidade: Oferecer transporte escolar aos alunos do ensino
fundamental e do ensino médio da rede estadual, visando à promoção
do acesso e permanência na escola.
Produto: ALUNO BENEFICIADO
Unidade de medida: ALUNO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 33.023.634,00 - Programa: 233 - COOPERAÇÃO
ESTADO E MUNICÍPIO - Ação: 4191 - ATENDIMENTO AOS
MUNICÍPIOS
Emenda nº 317
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Programa: 014 - DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DE
PROFESSORES
Ação: .... - 4082 - Apoio à formação de nível superior
Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO
Finalidade: Garantir aos professores da educação básica o acesso à
formação superior.
Produto: Professor Formado
Unidade de medida: PROFESSOR
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4331 -
COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA
Emenda nº 318
Programa: 234 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Ação: .... - 2133 - Hortas Escolares
Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO
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.
Produto: ESCOLA ATENDIDA
Unidade de medida: ESCOLA
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4323 -
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Emenda nº 319
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Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA
Ação: .... - 2138 - Atendimento à Escola Família Agrícola - Ensino
Fundamental em Tempo Integral
Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO
Finalidade: Repassar recursos financeiros para apoio às escolas
família agrícola conforme a modalidade ensino fundamental em tempo
integral do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - Fundeb.
Produto: Aluno do Ensino Fundamental Beneficiado
Unidade de medida: ALUNO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 1.192.164,00 - Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA
AGRÍCOLA - Ação: 4587 - ATENDIMENTO A ESCOLA FAMÍLIA
AGRÍCOLA
Emenda nº 320
Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA
Ação: .... - 2139 - Atendimento à Escola Família Agrícola - Ensino
Médio Integrado à Educação Profissional
Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO
Finalidade: Repassar recursos financeiros para apoio às escolas
família agrícola conforme a modalidade ensino médio integrado à
educação profisional do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação -
Fundeb.
Produto: Aluno do Ensino Médio Beneficiado
Unidade de medida: ALUNO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 1.427.483,00 - Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA
AGRÍCOLA - Ação: 4587 - ATENDIMENTO A ESCOLA FAMÍLIA
AGRÍCOLA
Emenda nº 321
Programa: 232 - ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA
Ação: 4587 - ATENDIMENTO A ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA
Mudança de nome:
Para: Melhoria da Infra-Estrutura das Escolas Família Agrícola
Mudança de finalidade:
Para: Repassar recursos financeiros às escolas família agrícola para
subsidiar a execução de obras de infra-estrutura.
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 322
Programa: 033 - POUPANÇA JOVEM
Ação: .... - 4069 - Acompanhamento Social nas Escolas Públicas
Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Finalidade: Articular o programa com a comunidade, por meio de
ações de acompanhamento sociofamiliar.
Produto: FAMÍLIA DE ALUNO BENEFICIADA
Unidade de medida: FAMÍLIA
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 1.000.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4323 -
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Subemenda nº 1 à Emenda nº 323
Programa: 020 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA
PRISIONAL
Ação: 4281 - INCENTIVO À AMPLIAÇÃO DO SISTEMA APAC
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
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* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 324
Programa: 234 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Ação: .... - 4092 - Capacitação Continuada de Recursos Humanos
envolvidos na Alimentação Escolar
Unidade Orçamentária: 1261 - SECRETARIA DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO
Finalidade: Capacitar os profissionais envolvidos na execução do
programa de alimentação escolar na rede estadual, com a
colaboração de nutricionistas e técnicos de nutrição e dietética.
Produto: ESCOLA ATENDIDA
Unidade de medida: ESCOLA
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 250.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4332 - CENTRO
DE REMANEJAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL - UNIDADE
GAMELEIRA
Emenda nº 325
Programa: 004 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
Ação: 4368 - ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE EGRESSOS
Mudança de finalidade:
Para: Promover o atendimento aos 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.
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 326
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Programa: 154 - MINAS JOVEM PROTAGONISTA
Ação: 4100 - MINAS PELA JUVENTUDE - MUNICIPALIZAÇÃO DAS
AÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 250.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4332 - CENTRO
DE REMANEJAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL - UNIDADE
GAMELEIRA
Subemenda nº 1 à Emenda nº 327
Programa: 004 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
Ação: 1205 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS
Mudança de finalidade:
Para: Reduzir o déficit de vagas para os públicos feminino e masculino
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.
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 328
Programa: 004 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
Ação: .... - 4360 - Atendimento ao adolescente em conflito com a lei
em cumprimento de medida de semiliberdade
Unidade Orçamentária: 1451 - SECRETARIA DE ESTADO DE
DEFESA SOCIAL
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: Vaga disponibilizada para cumprimento de medidas de
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semiliberdade
Unidade de medida: Vaga
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Cancelamentos Compensatórios:
Valor (R$): 6.900.425,00 - Programa: 004 - ATENDIMENTO ÀS
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - Ação: 4362 - APRIMORAMENTO E
AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DAS MEDIDAS DE MEIO ABERTO
Valor (R$): 599.575,00 - Programa: 004 - ATENDIMENTO ÀS
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - Ação: 4363 - ATENDIMENTO ÀS
CONDIÇÕES OPERACIONAIS DOS CENTROS
SOCIOEDUCATIVOS
Emenda nº 329
Programa: 117 - POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E
RENDA
Ação: .... - 1042 - Apoio à Comercialização de Produtos da Economia
Popular Solidária.
Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Finalidade: Instalar Feiras Regionais da Economia Popular Solidária e
promover a comercialização desses produtos, bem como .apoiar os
Fóruns Regionais de Economia Popular Solidária no Estado
Produto: FEIRA REGIONAL INSTALADA
Unidade de medida: FEIRA REGIONAL
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 350.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4323 -
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Emenda nº 330
Programa: 117 - POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E
RENDA
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Ação: 4643 - IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE
FOMENTO À ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 355.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4323 -
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Subemenda nº 1 à Emenda nº 332
Programa: 036 - PROJETO TRAVESSIA: ATUAÇÃO INTEGRADA EM
ESPAÇOS DEFINIDOS DE CONCENTRAÇÃO DE POBREZA
Ação: 1656 - IMPLANTAÇÃO DA USINA MINEIRA DO TRABALHO
Mudança de finalidade:
Para: Promover a inclusão social e produtiva da população mineira,
nos espaços onde há concentração de pobreza e para públicos
especiais, conforme demandas específicas, elaboradas a partir da
realização de diagnóstico das potencialidades do mercado e da
necessidade de qualificação, 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.
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 333
Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS
Ação: 4236 - CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA
MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 300.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
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MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4323 -
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Emenda nº 334
Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS
Mudança de objetivo:
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.
Emenda nº 335
Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS
Ação: 4234 - CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS
PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 300.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4323 -
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Emenda nº 336
Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS
Ação: 1156 - QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA
GESTÃO E CONTROLE DO SUAS
Mudança de finalidade:
Para: Promover a qualificação continuada de servidores públicos,
conselheiros, gestores, entidades e demais operadores da política
socioassistencial para a implantação do Suas, produzindo e
difundindo conhecimentos para a garantia de oferta de qualidade nos
serviços, programas, projetos e benefícios para a população.
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 200.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4331 -
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COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA
Emenda nº 338
Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS
Ação: 4272 - CO-FINANCIAMENTO PARA MUNICÍPIOS EM
SERVIÇOS NO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EM ESPECIAL COM TRAJETÓRIA DE RUA E TRABALHO INFANTIL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 300.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4323 -
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Emenda nº 339
Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS
Ação: .... - 1147 - Execução de Ações Regionalizadas de Proteção
Especial e Fomento a Consórcios Intermunicipais
Unidade Orçamentária: 4251 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
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: Consórcio instaurado
Unidade de medida: Consórcio
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4323 -
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Emenda nº 340
Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE
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Ação: .... - 4094 - Estruturação e Operacionalização do Sistema de
Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan - em Minas Gerais.
Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Finalidade: Garantir a alimentação permanente de dados do Sisvan e
realizar o diagnóstico e a avaliação do funcionamento do sistema no
Estado.
Produto: MUNICÍPIOS COM SISVAN EM OPERAÇÃO
Unidade de medida: MUNICÍPIO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 1.000.000,00 - Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE -
Ação: 4391 - PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE
Emenda nº 341
Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE
Ação: .... - 4107 - Apoio Técnico e Financeiro à Implantação de
Centros de Atenção Psicossocial - Caps.
Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Finalidade: Incentivar técnica e financeiramente os Municípios e os
Consórcios Intermunicipais de Saúde a implementarem Caps-i, para
atenção à saúde mental infanto-juvenil, e Caps-ad, para atenção à
saúde mental dos usuários de álcool e drogas.
Produto: MUNICÍPIO/CONSÓRCIO BENEFICIADO
Unidade de medida: MUNICÍPIO/CONSÓRCIO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 900.000,00 - Programa: 706 - ATENÇÃO À SAÚDE -
Ação: 4391 - PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE
Emenda nº 342
Programa: 054 - VIVA VIDA
Ação: 4202 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE VIVA VIDA
Mudança de finalidade:
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Para: Prestar assistência integral à saúde sexual e reprodutiva, à
saúde das crianças menores de um ano e às gestantes, garantindo
acesso oportuno e assistência qualificada, por meio da implantação de
rede de atenção constituída pelas maternidades de referência
macrorregionais, pelas Casas de Apoio à Gestante vinculadas às
maternidades e pelos Centros Viva Vida microrregionais.
Emenda nº 343
Programa: 010 - CONSERVAÇÃO DO CERRADO E RECUPERAÇÃO
DA MATA ATLÂNTICA
Ação: 1059 - EFETIVAÇÃO DO USO PÚBLICO DE UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Central foi publicada no “Diário do Legislativo” de
19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 101.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4323 -
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Emenda nº 344
Programa: 023 - IMPLANTAÇÃO DO SUAS
Ação: 1389 - PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAM
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 1.080.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4332 - CENTRO
DE REMANEJAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL - UNIDADE
GAMELEIRA
Emenda nº 345
Programa: 040 - PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS
ESTRATÉGICOS E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS
PRODUTIVAS DAS EMPRESAS-ÂNCORAS
Ação: 4653 - ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA A CADEIA DE
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BIOENERGIA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 346
Programa: 020 - EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA
PRISIONAL
Ação: 1081 - CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DO SISTEMA
PRISIONAL (SETOP)
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008. Errata da tabela foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 23.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 40.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4323 -
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Emenda nº 348
Programa: 037 - PROMÉDIO - MELHORIA DA QUALIDADE E
EFICIÊNCIA DO ENSINO MÉDIO
Ação: 4052 - MERENDA NO ENSINO MÉDIO NOTURNO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 349
Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE
DIREITOS HUMANOS
Ação: 4075 - MOBILIZAÇÃO PELO REGISTRO CIVIL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”
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de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 49.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4323 -
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Emenda nº 350
Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE
DIREITOS HUMANOS
Ação: 4131 - INTEGRAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE POLITICAS
DE DIREITOS HUMANOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4323 -
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Subemenda nº 1 à Emenda nº 351
Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Ação: 2074 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS
VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS
Mudança de finalidade:
Para: Desenvolver ações que viabilizem o bom funcionamento dos
conselhos estaduais do idoso, dos direitos da criança e do
adolescente, da pessoa com deficiência, de participação e integração
da comunidade negra, da mulher, dos direitos humanos, dos direitos
difusos, bem como o fomento à implantação de conselhos municipais
correlatos
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Central foi publicada no “Diário do Legislativo” de
19.12.2008.
Emenda nº 352
Programa: 162 - DESENVOLVIMENTO DAS POLITICAS DE
DIREITOS HUMANOS
Ação: .... - 4110 - Promoção da Igualdade Racial e dos Direitos de
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Comunidades Tradicionais
Unidade Orçamentária: 1481 - SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Finalidade: Articular, acompanhar e promover ações destinadas à
promoção da igualdade racial e dos direitos da população de
comunidades tradicionais, como quilombolas e indígenas, e realização
de diagnóstico socioeconômico das 440 comunidades quilombolas.
Produto: AÇÃO REALIZADA
Unidade de medida: AÇÃO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4323 -
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Emenda nº 353
Programa: 732 - SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação: 2046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE
SEGURANÇA ALIMENTAR DE MINAS GERAIS - CONSEA/MG
Mudança de finalidade:
Para: Coordenar as ações do Conselho de Segurança Alimentar de
Minas Gerais - Consea/MG - e apoiar os Conselhos Regionais de
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - CRSANS.
Emenda nº 354
Programa: 056 - POTENCIALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA
LOGÍSTICA DA FRONTEIRA AGROINDUSTRIAL
Ação: 1353 - PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS
NO TRIÂNGULO E ALTO-PARANAÍBA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4323 -
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PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Emenda nº 357
Programa: 216 - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS
Ação: 4076 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO
DE ACESSOS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4323 -
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Emenda nº 357
Programa: 216 - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS
Ação: 4076 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO
DE ACESSOS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 10.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4323 -
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Subemenda nº 1 à Emenda nº 358
Programa: 132 - O ESTADO PARA OS CIDADÃOS
Ação: 1107 - APOIO AOS MUNICIPIOS EM OBRAS DE INFRA-
ESTRUTURA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 3.000.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4331 -
COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA
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Emenda nº 361
Programa: 135 - TELEFONIA RURAL
Ação: 4050 - PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE
TELEFONIA RURAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 3.300,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4323 -
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Emenda nº 362
Programa: 028 - MINAS SEM FOME
Ação: .... - 4113 - Apoio à Comercialização Direta
Unidade Orçamentária: 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Finalidade: Apoiar a organização formal dos agricultores familiares
para a realização de venda direta de seus produtos para a
alimentação escolar, programas públicos de abastecimento e demais
oportunidade de comercialização.
Produto: FAMÍLIA ATENDIDA
Unidade de medida: FAMÍLIA
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4331 -
COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA
Emenda nº 363
Programa: 028 - MINAS SEM FOME
Ação: 4228 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE POMARES (PRÓ -
POMAR)
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
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2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 86.400,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4331 -
COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA
Emenda nº 364
Programa: 050 - CERTIFICA MINAS
Ação: .... - 4121 - Incentivo à Adoção do Modo de Produção Orgânico
na Cadeia Produtiva do Café
Unidade Orçamentária: 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Finalidade: Implantar ação piloto de divulgação e incentivo à adoção
de 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
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Sul de Minas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4331 -
COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA
Emenda nº 365
Programa: 028 - MINAS SEM FOME
Ação: 1154 - CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 30.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4331 -
COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA
Emenda nº 366
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Programa: 028 - MINAS SEM FOME
Ação: .... - 1043 - Qualificação de Agricultores Familiares para a
Produção Agroecológica/Orgânica
Unidade Orçamentária: 3041 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Finalidade: Implantação de núcleo piloto de qualificação de
agricultores familiares para a produção agroecológica/orgânica e sua
comercialização em parceria com redes de economia solidária.
Produto: produtor qualificado
Unidade de medida: PRODUTOR
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4331 -
COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA
Emenda nº 367
Programa: 144 - DESENVOLVIMENTO DA REFORMA AGRÁRIA
Ação: .... - 4039 - Apoio para a regularização fundiária de áreas
ocupadas por comunidades quilombolas e indígenas.
Unidade Orçamentária: 2411 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO
DE MINAS GERAIS
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
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 100.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4331 -
COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA
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Emenda nº 368
Programa: 028 - MINAS SEM FOME
Ação: 4367 - CAPACITAÇÃO DE JOVENS RURAIS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 21.874,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4331 -
COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA
Emenda nº 369
Programa: 028 - MINAS SEM FOME
Ação: 4229 - CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 370
Programa: 028 - MINAS SEM FOME
Ação: 1149 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES COLETIVAS
DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 371
Programa: 028 - MINAS SEM FOME
Ação: 1151 - APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES
COMUNITÁRIOS DE COLETA DE LEITE
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 372
Programa: 028 - MINAS SEM FOME
Ação: 4152 - APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR
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Mudança de finalidade:
Para: IMPLANTAR PROJETOS, INCLUSIVE DE
MICRODESTILARIAS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL DA AGRICULTURA FAMILIAR.
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 373
Programa: 216 - PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS
Ação: 4543 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS
(PONTES E VIADUTOS)
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 20.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4323 -
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM
Emenda nº 374
Programa: 056 - POTENCIALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA
LOGÍSTICA DA FRONTEIRA AGROINDUSTRIAL
Ação: 1272 - PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS
EM OUTRAS REGIÕES
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 375
Texto da emenda: Acrescente-se onde convier o seguinte artigo:
"Art. ... - Serão realizadas, nos meses de junho e novembro de 2009,
no âmbito do Poder Legislativo, audiências públicas de avaliação dos
resultados alcançados pelos programas estruturadores.
Parágrafo único - Nas audiências a que se refere o "caput", serão
apresentados demonstrativos da execução física e financeira
regionalizada dos programas estruturadores no período de referência,
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bem como a programação para o período seguinte.
Emenda nº 376
Programa: 030 - NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E ATENDIMENTO
DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 4452 - ESCOLA EM REDE - ENSINO FUNDAMENTAL
Mudança de finalidade:
Para: Propiciar às escolas do sistema educacional de ensino
fundamental, oportunidades e condições de atuação de forma mais
articulada e cooperativa por meio da cultura do trabalho em rede e da
incorporação das novas tecnologias da informação às suas atividades
educativas e administrativas, garantindo-se aos professores a
qualificação necessária para a utilização das Tecnologias de
Informação e Comunicação - Tics.
Subemenda nº 1 à Emenda nº 377
Programa: 027 - MINAS OLÍMPICA
Ação: 1040 - CENTRO DE TREINAMENTO OLIMPICO
Mudança de nome:
Para: Centro de Treinamento Olímpico e Paraolímpico
Mudança de finalidade:
Para: Implantação do centro de treinamento esportivo e paraesportivo,
destinado a treinar e acompanhar o rendimento de crianças,
adolescentes e jovens nas modalidades esportivas
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 378
Programa: 117 - POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E
RENDA
Mudança de objetivo:
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.
Emenda nº 379
Programa: 117 - POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO E
RENDA
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Ação: 4149 - QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DO
TRABALHADOR
Mudança de finalidade:
Para: Qualificar e requalificar os trabalhadores de todas as faixas
etárias, de modo a contribuir para a sua inserção no mercado de
trabalho, com recursos do convênio com o Ministério do Trabalho e
Emprego, via Fundo de Amparo ao Trabalhador.
Emenda nº 380
Programa: 211 - INDUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E
TECNOLÓGICO
Ação: .... - Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Unidade Orçamentária: 1221 - SECRETARIA DE ESTADO DE
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Finalidade: Promover o desenvolvimento científico e tecnológico por
meio da implantação de centros tecnológicos, parques de tecnologia e
centros de exelência.
Produto: CENTRO IMPLANTADO
Unidade de medida: CENTRO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 500.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4331 -
COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA
Emenda nº 381
Programa: 109 - PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E UNIDADES
DE CONSERVAÇÃO
Ação: .... - Cofinanciamento de implantação de Centro de Pesquisa e
Difusão de Conhecimento da Biodiversidade
Unidade Orçamentária: 2101 - INSTITUTO ESTADUAL DE
FLORESTAS
Finalidade: Registrar e documentar espécies de plantas em um acervo
vegetal (herbário), visando a sua conservação e o resgate de
informações para pesquisa científica e a educação ambiental;
promover a pesquisa sobre a biodiversidade e proteger espécies
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silvestres raras; manter bancos de germoplasma ex situ e reservas
genéticas in situ; e promover o intercâmbio interinstitucional, a
capacitação de recursos humanos e o lazer.
Produto: CENTRO DE PESQUISA IMPLANTADO
Unidade de medida: CENTRO DE PESQUISA
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região da Mata foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 500.000,00 - Programa: 178 - COORDENAÇÃO E
MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL - Ação: 4331 -
COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA
Emenda nº 382
Programa: 701 - APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Ação: 2009 - DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
Mudança de finalidade:
Para: Elaborar o planejamento estratégico e operacional segundo
diretrizes da Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais e executar serviços de apoio e suporte de natureza técnico-
administrativa, visando ao cumprimento das atribuições institucionais.
Emenda nº 383
Programa: 729 - PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: 4239 - ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANHAMENTO
DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Mudança de finalidade:
Para: Proporcionar a produção de normas adequadas à realidade
política, social e econômica da sociedade mineira; avaliar a execução
das políticas públicas; definir as diretrizes do planejamento estratégico
da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais; divulgar os
trabalhos realizados pela assembléia e incentivar a participação
popular.
Emenda nº 384
Texto da emenda: Dê-se ao inciso III do art. 2º do projeto a seguinte
redação:
"Art. 2º - (...)
III- o Anexo III contém as alterações introduzidas no âmbito do Poder
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Legislativo a serem incorporadas pelo Poder Executivo ao texto dos
Anexos I e II desta lei.
Emenda nº 385
Programa: 026 - MINAS AVANÇA
Mudança de unidade responsável:
Para: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E
OBRAS PÚBLICAS
Emenda nº 386
Programa: 152 - PROGRAMA AEROPORTUÁRIO DE MINAS
GERAIS - PROAERO
Emenda nº 387
Programa: 026 - MINAS AVANÇA
Ação: .... - 4141 - Desenvolvimento do modal aeroviário
Unidade Orçamentária: 1301 - SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
Finalidade: Construir, reformar, ampliar, manter e melhorar a infra-
estrutura de aeroportos para o transporte de passageiros, cargas e
serviços, objetivando a manutenção do bom estado de conservação
do patrimônio aeroportuário implantado e a regularidade das
operações aéreas no Estado.
Produto: AEROPORTO CONSTRUÍDO/AMPLIADO
Unidade de medida: AEROPORTO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Cancelamentos Compensatórios:
Valor (R$): 7.559.480,00 - Programa: 152 - PROGRAMA
AEROPORTUÁRIO DE MINAS GERAIS - PROAERO - Ação: 1197 -
AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE AEROPORTOS
Valor (R$): 17.885.520,00 - Programa: 152 - PROGRAMA
AEROPORTUÁRIO DE MINAS GERAIS - PROAERO - Ação: 1201 -
CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE AEROPORTOS
Emenda nº 388
Programa: 196 - PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO INDUSTRIAL, COMERCIAL, DE SERVIÇOS E DO
COOPERATIVISMO
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Ação: 4097 - AÇÕES PARA O FOMENTO E APOIO AO
COOPERATIVISMO E NEGÓCIOS COLETIVOS
Mudança de finalidade:
Para: Fortalecer e consolidar os negócios coletivos em Minas Gerais,
em especial o cooperativismo e associações econômicas, com base
em iniciativas diversas que demonstrem e aumentem as vantagens de
produzir e comercializar coletivamente, possibilitando prosperidade e
desenvolvimento dos negócios, redução da informalidade e
competitividade nos mercados interno e externo.
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Emenda nº 389
Texto da emenda: Exclua-se o indicador "Densidade de estações de
amostragem da água" do programa 011 - Consolidação da Gestão de
Recursos Hídricos em Bacias Hidrográficas.
Emenda nº 390
Texto da emenda: Inclua-se no Programa 011 - Consolidação da
Gestão de Recursos Hídricos em Bacias Hidrográficas - o indicador:
Número de UPGRH´s estruturadas - acumulado
Unidade de medida: UPGRH
Referência: 0 UPGRH (data: 2007)
Valor em 2011: 7 UPGRH
Emenda nº 392
Programa: 004 - ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
Ação: 1205 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Central foi publicada no “Diário do Legislativo” de
19.12.2008.
Emenda nº 393
Programa: 012 - CRESCE MINAS: OFERTA E DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA
Ação: 3012 - AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA DE
TRANSFORMAÇÃO PELA EXPANSÃO DO SISTEMA DE
SUBTRANSMISSÃO (LINHAS DE TRANSMISSÃO, SUBESTAÇÕES
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E TELECOMUNICAÇÃO)
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Emenda nº 394
Programa: 028 - MINAS SEM FOME
Ação: .... - 4008 - Mutirão pela Segurança Alimentar Nutricional Em
Minas Gerais - Pro San
Unidade Orçamentária: 1491 - SECRETARIA DE ESTADO DE
GOVERNO
Finalidade: Contribuir para a inclusão da população em situação de
maior vulnerabilidade social ao processo produtivo, visando a
conquista da independência na obtenção de seu próprio alimento e a
garantia da segurança alimentar nutricional, com justiça, dignidade e
saúde.
Produto: PROJETO IMPLANTADO
Unidade de medida: PROJETO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 20.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE
CONTINGÊNCIA - Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Emenda nº 395
Programa: 021 - GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E
INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL
Ação: 1187 - IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS
INTEGRADAS - SEDS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 396
Programa: 034 - PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE
Ação: 4266 - REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE PESSOAS EGRESSAS
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DO SISTEMA PRISIONAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 397
Programa: 012 - CRESCE MINAS: OFERTA E DISTRIBUIÇÃO DE
ENERGIA ELÉTRICA
Ação: 3011 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E REFORÇO DAS REDES
DE MÉDIA E BAIXA TENSÕES
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Emenda nº 398
Programa: 034 - PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE
Ação: 4453 - ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS PENAS E
MEDIDAS ALTERNATIVAS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
Emenda nº 399
Programa: 044 - REGIONALIZAÇÃO - URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Ação: .... - 4145 - Implantação de Centros de Hipertensão e Diabetes -
HIPERDIA
Unidade Orçamentária: 4291 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Finalidade: Elaborar e coordenar a implantação das políticas públicas
para a população, reduzindo a mortalidade associada a hipertensão e
diabetes.
Produto: CENTRO IMPLANTADO
Unidade de medida: CENTRO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
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Valor (R$): 3.000.000,00 - Programa: 054 - VIVA VIDA - Ação: 4202 -
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE VIVA VIDA
Emenda nº 400
Texto da emenda: Transfira-se a ação 4192 - Mais Vida do programa
0706 - Atenção à Saúde para o Projeto Estruturador 044 -
Regionalização - Urgência e Emergência.
Emenda nº 401
Programa: 042 - REDE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL
ORIENTADA PELO MERCADO
Ação: 4117 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO
DE EGRESSOS
Mudança de produto:
Para: Pesquisa qualitativa realizada
Mudança de unidade de medida:
Para: PESQUISA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Emenda nº 402
Programa: .... - Programa de Apoio Habitacional aos Militares
Área de Resultado: Programas Especiais
Unidade Responsável: 9 - a definir
Tipo de Programa: Apoio a Políticas Públicas e Áreas Específicas
Objetivo: Proporcionar aos militares e suas famílias possibilidades
concretas de residir em locais que minimizem situações de riscos
inerentes à sua atividade profissional, garantindo melhores condições
para o exercício das atividades ligadas à segurança pública no
Estado.
Ação: .... - 4140 - Financiamento Habitacional aos Servidores Militares
Unidade Orçamentária: 9 - a definir
Finalidade: Conceder financiamento para assistência à habitação aos
servidores militares, propiciando condições essenciais para o
desempenho das atribuições institucionais das organizações militares.
Produto: FINANCIAMENTO CONCEDIDO
Unidade de medida: Financiamento
Metas por região (R$1,00)
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* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Cancelamento Compensatório:
Valor (R$): 1.000,00 - Programa: 999 - RESERVA DE
CONTINGÊNCIA - Ação: 9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Emenda nº 403
Programa: 733 - PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO
MUNICIPAL - PADEM
Ação: 1167 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Mudança de finalidade:
Para: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO
DOS MUNICÍPIOS MINEIROS.
Mudança de produto:
Para: CONVÊNIO CELEBRADO
Mudança de unidade de medida:
Para: CONVÊNIO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 da região Estadual foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 19.12.2008.
Emenda nº 404
Programa: 180 - MELHORIA DO ENSINO MÉDIO
Ação: 2036 - CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE
PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
2009-2011 das regiões mencionadas foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Elisa Costa -

Jayro Lessa - Sebastião Helvécio.
1 Áreas de resultados: 1) Defesa Social; 2) Desenvolvimento do Norte
de Minas, Jequitinhonha/Mucuri e Rio Doce; 3) Educação de
Qualidade; 4) Inovação, Tecnologia e Qualidade; 5) Investimento e
Valor Agregado da Produção; 6) Logística de Intervenção e
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Desenvolvimento; 7) Protagonismo Juvenil; 8) Qualidade Ambiental; 9)
Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva; 10) Rede de Cidades e
Serviços; 11) Vida Saudável.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.786/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Atendendo ao disposto no art. 68, inciso III, do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias da Constituição mineira, o Governador do
Estado encaminhou a esta Casa, por meio da Mensagem n°
284/2008, o projeto de lei em epígrafe, 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.

Publicado em 9/10/2008, foi o projeto distribuído a esta Comissão,
para receber parecer, em conformidade com o art. 160 da
Constituição do Estado e com o art. 204 do Regimento Interno.

Em obediência ao rito regimental previsto no § 2° d o art. 204, foi
concedido prazo de 20 dias para a apresentação de emendas, que foi
prorrogado por acordo do Colégio de Líderes. Foram recebidas, nesse
período, 635 emendas.

Nos termos regimentais, esta Comissão passa a analisar o projeto e
as emendas apresentadas.

Fundamentação
O projeto de lei orçamentária anual - Ploa - em análise foi elaborado

em consonância com o disposto na Lei de Diretrizes Orçamentárias -
Lei n° 17.710, de 8/8/2008 -, observados os disposi tivos
constitucionais e os fixados na Lei Complementar Federal n° 101, de
4/5/2000, que fixa normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade na gestão fiscal, e na Lei Federal n° 4.320, de
17/3/64.

1 - Quadro Geral da Receita e da Despesa
O Ploa estima a receita em R$38.978.230.513,00 e fixa a despesa

em igual montante.
Nos termos do art. 5º, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal, a

programação deverá ser compatível com a meta de superávit primário
constante no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes
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Orçamentárias, estimada em R$1,644 bilhão em valores correntes,
parâmetro central para a realização das despesas de custeio e de
investimento ao longo da execução orçamentária para 2009. É
importante salientar que, com o advento da Lei de Responsabilidade
Fiscal, a autorização na Lei Orçamentária não garante, por si só, as
despesas com pessoal, que passam a depender da Receita Corrente
Líquida - RCL -, nem as despesas com custeio e investimento, que
passam a depender da meta de resultado primário aprovada por esta
Casa.

Receita prevista
No tocante à análise da estrutura geral das receitas, observa-se, no

Quadro 1 abaixo, que dos R$38,978 bilhões de receita previstos para
2009, apenas 50,54% - R$19,700 bilhões - são recursos livres
ordinários do Estado. As receitas restantes, como a alienação de
ativos, as transferências da União, as transferências
multigovernamentais, as transferências de convênios e as
transferências constitucionais aos Municípios, referem-se a recursos
vinculados, o que demonstra o elevado grau de rigidez orçamentária,
que se traduz no reduzido poder discricionário de alocação de
recursos por parte do Estado.

Quadro 1
* - O quadro 1, que contém o Demonstrativo da Receita

Orçamentária para o exercício de 2009 foi publicado no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.

A receita tributária representa 72,29% da receita total do Estado e
tem como principal componente o Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transportes
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS (86,05% do
total), cuja previsão inicial foi baseada na estimativa de arrecadação
para o exercício de 2008, acrescida das variações anuais previstas da
taxa de inflação com base no IPCA (4,50%) e do crescimento do
Produto Interno Bruto - PIB (5,0%). Em valores nominais, estima-se
um crescimento de 19,11% na receita tributária de 2009 em relação à
receita orçada em 2008.

As transferências correntes são constituídas, em sua maioria, pelos
repasses da União relativos ao Fundo de Participação dos Estados, à
cota-parte da Contribuição do Salário-Educação, à cota-parte de
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compensação de perda do ICMS-exportação, à cota-parte do Imposto
sobre Produtos Industrializados Exportados, às transferências de
recursos do Sistema Único de Saúde e à cota-parte da Cide. As
transferências contribuem com 11,73% da receita total.

As receitas de capital somam R$2,413 bilhões e representam 6,19%
do total da receita prevista. As operações de crédito, a amortização de
empréstimos e as transferências de convênios são seus principais
componentes, respondendo por 98,06% do total.

Despesa Fixada
Dos R$38,978 bilhões da despesa fixada, 84,0% são despesas

correntes, 15,0% despesas de capital e 1,0% é destinado à Reserva
de Contingência.

Como se pode observar no Quadro 2 abaixo, no grupo das
despesas correntes as despesas com pessoal e encargos sociais são
as mais representativas, correspondendo a 40,15% da despesa fiscal
total e 47,76% das despesas correntes. Conforme disposto no Anexo
de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2008, a
projeção dessa despesa foi realizada com base na folha de abril de
2008, com crescimento vegetativo de 1,83% ao ano. A esse valor
foram agregados recursos destinados aos reajustes autorizados, bem
como aqueles necessários à cobertura de despesas decorrentes do
preenchimento de cargos por concurso público. Foram excluídas as
despesas com obrigações patronais, atendendo ao disposto na
Portaria Interministerial n° 688, de 14/10/2005.

Em valores nominais, observa-se um crescimento de 6,11% dos
gastos com pessoal e encargos sociais em relação à despesa orçada
em 2008; porém, a participação desse grupo de despesa na despesa
total do Estado caiu de 41,44% em 2008 para 40,15% em 2009.

Quadro 2
* - O quadro 2, que contém o Demonstrativo da Despesa

Orçamentária para o exercício de 2009 foi publicado no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.

Em relação à verificação do cumprimento da Lei Complementar
Federal nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF - ,
informamos que os R$15,648 bilhões de despesa fixada para gastos
com pessoal e encargos sociais em 2008, deduzidos os elementos de
despesa descritos na LRF, representam 56,29% da RCL estimada
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para o exercício, o que atende ao limite estabelecido pela referida
norma para gastos nessa rubrica.

Entre as despesas correntes, destacam-se também os juros e
encargos da dívida (R$2,344 bilhões), as transferências
constitucionais aos Municípios (R$7,200 bilhões) e a rubrica “outras
despesas correntes”, no valor de R$7,572 bilhões, destinada
basicamente ao custeio operacional dos órgãos e das entidades da
administração pública estadual. Juntos, os gastos nessas três rubricas
representam 43,91% da despesa total estimada fixada para 2009.

As despesas incomprimíveis - aquelas despesas que não podem ser
reduzidas em decorrência de repartições ou vinculações
constitucionais das receitas, ou de sua essencialidade - somam
R$26,49 bilhões (69,06% do total), excluídas as despesas relativas às
vinculações para saúde, educação e pesquisa. Esse número
demonstra o excessivo engessamento do Orçamento e as
conseqüentes dificuldades para a eliminação de possíveis déficits
nominais no decorrer da execução orçamentária de 2009, bem como
para a alocação de recursos para novas ações.

Quadro 3
* - O quadro 3, que contém as Despesas Orçamentárias

Incomprimíveis para o exercício de 2009 foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.

Quanto às despesas de capital, o item de maior relevância são os
investimentos gerais do Estado, no valor de R$3,881 bilhões, superior
em 8,11% à previsão orçamentária para o exercício anterior. Esse fato
revela uma recuperação na capacidade de investimento do Estado,
fruto da melhoria na gestão fiscal. Os outros componentes da despesa
de capital são as inversões financeiras, que somam R$1,271 bilhão,
sendo 93,04% desse total reservados para os fundos. A amortização
da dívida está fixada em R$694,762 milhões, sendo 95,13% relativos
à dívida contratada interna.

A Reserva de Contingência está fixada em R$365,227 milhões,
equivalente a 1,29% da RCL. Esse montante atende, portanto, ao
limite mínimo de 1,0% estabelecido na Lei de Diretrizes
Orçamentárias para essa rubrica.

Benefícios Fiscais
As concessões do grupo de benefícios heterônomos - benefícios
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aprovados nacionalmente, independentemente da decisão das
unidades federadas - destacam-se como o item de maior peso no total
das desonerações fiscais. O volume de concessões desse grupo
(R$2,0 bilhões) em relação às receitas corrente e tributária previstas
para 2009 representa 4,9% e 7,1%, respectivamente, sendo a perda
decorrente da desoneração das exportações - Lei Kandir - a mais
relevante.

Considerando os benefícios concedidos dentro da prerrogativa do
poder público estadual no exercício de sua competência (isenções,
anistias e outros benefícios de natureza tributária), a estimativa de
renúncia fiscal decorrente daqueles aprovados a partir de 2008 soma
R$201,7 milhões, o que corresponde a 0,49% da receita corrente e a
0,72% da receita tributária estimadas para 2009. Já as renúncias
consolidadas, caracterizadas por sua aprovação e existência
anteriores a 2008, somam R$2,4 bilhões e correspondem a,
respectivamente, 5,9% e 8,5% das receitas corrente e tributária.

O demonstrativo regionalizado do efeito da renúncia fiscal sobre o
Orçamento de 2009 demonstra, de forma separada, os benefícios que
vigoram a partir de 2009, ou aqueles previstos ainda neste exercício e
que repercutirão em 2009. Tais benefícios representam ações do
poder público com o objetivo de estimular a redução de preços de
bens de consumo para a população e proteger determinadas cadeias
produtivas e de prestação de serviços em situação de vulnerabilidade
contra ações predatórias de natureza fiscal por parte de outras
unidades federativas.

Orçamento de Investimento das Empresas Controladas
No tocante ao orçamento de investimento das empresas controladas

pelo Estado, estão previstos recursos da ordem de R$5,82 bilhões,
oriundos basicamente da geração de caixa das próprias empresas ou
de operações de crédito decorrentes de suas atividades. A
Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig -, a Cemig
Distribuição S.A., a Cemig Geração e Transmissão S.A. e a
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa - destacam-se
como as empresas com maiores investimentos, dirigidos para projetos
de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e de
saneamento básico e ambiental, representando 87,66% do total do
orçamento de investimento das empresas controladas. A Companhia
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de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig - estima
em R$ 877,47 milhões o total de investimentos previstos para 2009,
sendo 77,54% relativos às obras do Centro Administrativo do Estado.

Quadro 4
* - O quadro contendo as informações mencionadas foi publicado no

“Diário do Legislativo” de 19.12.2008.
2 - Análise da Despesa por Função da Administração
A análise percentual da despesa orçamentária em relação à receita

prevista para 2009, cujos dados estão no Quadro 5, indica que,
excluída a função Encargos Especiais, que inclui o pagamento de
juros da dívida, as funções com maior peso na composição da
despesa são Saúde (10,28%), Segurança Pública (12,78%),
Previdência Social (12,47%) e Educação (10,97%). A comparação
com os exercícios anteriores mostra o incremento substancial nos
gastos com as funções Assistência Social, Cultura, Habitação,
Comércio e Serviços, Energia e Transporte.

Na Assistência Social, a implantação do Projeto Travessia consome
R$28,8 milhões dos R$41,9 milhões de investimentos previstos nessa
função. Outros R$2,6 milhões são gastos com apoio financeiro a
Municípios e entidades em equipamentos e na manutenção de suas
atividades. No Fundo para a Infância e a Adolescência – FIA –, os
investimentos somam R$1,4 milhão.

Na Saúde, 23,46% dos R$594,8 milhões de investimentos previstos
são em ações direcionadas para o saneamento básico. Outros
31,77% desse total são gastos no Pro-Hosp, em ações de
fortalecimento e melhoria da qualidade dos hospitais do Sistema
Único de Saúde e no financiamento de reforma, construção e
equipamento das unidades básicas de saúde do Programa Saúde da
Família – PSF. Na promoção e execução de ações de saúde estão
previstos R$36,57 milhões em investimentos.

Dos R$218,15 milhões de investimentos previstos em Ciência e
Tecnologia, 97,4% são destinados à Fapemig para ações de fomento
às atividades de pesquisa e inovação tecnológica, sendo 10,1% do
total dos investimentos financiados com recursos provenientes de
transferências da União por meio de convênios.

Na função Comércio e Serviços, houve um incremento de 139,5%
em relação ao ano anterior, e, dos R$56,3 milhões de investimentos
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previstos, R$51,9 milhões (92,1%) são destinados ao
desenvolvimento do turismo.

Os investimentos previstos na função Energia somam R$20,7
milhões (190,1% superior ao valor previsto para 2008), dos quais
R$10,8 milhões (52,2%) são destinados à universalização do acesso à
energia elétrica no campo e 9,9 milhões à energia elétrica para o
Noroeste mineiro.

Em contrapartida, algumas funções tiveram redução de recursos
quando comparamos a despesa orçamentária em relação à receita
prevista para 2008. As maiores reduções foram nas funções
Comunicações (-54,5%) e Saneamento (40,0).

Com base nos demonstrativos do Volume 1 da proposta
orçamentária, observa-se que os gastos previstos nas funções
Educação e Saúde, bem como nas ações de amparo e fomento à
pesquisa, estão em conformidade com as exigências da Constituição
do Estado e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, relativas à aplicação
mínima de recursos nas referidas funções.

Quadro 5
* - O quadro 5, contendo a Despesa Realizada por Função da

Administração foi publicado no “Diário do Legislativo” de 19.12.2008.
3 - Dívida pública
As despesas com amortização e serviço da dívida estão orçadas em

R$3,04 bilhões e representam 7,8% da despesa orçamentária total. A
amortização consome R$694,8 milhões, representando 8,1% das
despesas de capital, e o serviço da dívida - juros e outros encargos -,
R$2,34 bilhões ou 7,2% das despesas correntes.

Em relação a 2008, o total da dívida cresceu 5,24%, em função do
aumento de 63,31% nos gastos com a amortização do principal. O
gasto com o serviço da dívida, por sua vez, caiu 4,6% no mesmo
período.

4 - Considerações finais
Tendo em vista as restrições de ordem constitucional e legal para a

apresentação de emendas parlamentares e a escassez de recursos
ordinários livres, procedeu-se a um amplo acordo para se
estabelecerem as prioridades de cada Deputado. Cabe salientar que
as dotações decorrentes de emendas parlamentares aprovadas serão
identificadas, na modalidade de aplicação, com o código 99, de
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utilização exclusiva do Poder Legislativo, e, no identificador de
procedência e uso, com o código 8.

Cumpre ressaltar que as Comissões de Fiscalização Financeira e
Orçamentária e de Participação Popular promoveram audiências
públicas com o objetivo de discutir o projeto de lei de revisão do Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG - com a sociedade, bem
como de colher sugestões para o seu aprimoramento.

Apresentamos, ainda, diversas subemendas às emendas propostas
pelos parlamentares, com o objetivo de atender às solicitações por
estes formuladas.

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

2.786/2008 com as Emendas nºs 28, 49 a 51, 54 a 80, 83 a 95, 147 a
155, 162 a 176, 178 a 226, 228 a 240, 242 a 247, 251 a 260, 262 a
274, 288, 291 a 295, 298 a 301, 303 a 307, 313 a 346, 359 a 362, 365
a 378, 380 a 386, 419, 421 a 431, 435 a 474, 476 a 483, 506 a 513,
516 a 521, 523, 547 a 582, 584 a 588, 591 a 593, 595, 596, 598 a 612
e 624 a 644, apresentadas por parlamentares; com as Emendas nºs
96 a 146, apresentadas pela Comissão de Participação Popular; com
as Emendas nºs 645 a 704 e as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 9,
12, 13, 15, 52, 81, 157, 241, 279, 281 a 283, 285, 290, 296, 302, 309,
311, 347, 353, 356, 475, 514, 515, 522, 589, 590 e 594, apresentadas
ao final deste parecer; e pela rejeição das Emendas nºs 1 a 8, 10, 11,
14, 16 a 22, 29 a 45, 47, 82, 156, 158 a 161, 248 a 250, 261, 275 a
278, 284, 286, 287, 289, 297, 308, 312, 348 a 352, 354, 355, 357, 358,
363, 364, 379, 387 a 418, 420, 432 a 434, 484 a 505, 524 a 544, 546,
583, 597 e 613 a 623.

A Emenda nº 53 fica prejudicada com a aprovação da Emenda nº
693; a Emenda nº 545 fica prejudicada com a aprovação da Emenda
nº 695; a Emenda nº 280 fica prejudicada com a aprovação da
Emenda nº 703, e a Emenda nº 310 fica prejudicada pela aprovação
da Subemenda nº 1 à Emenda nº 309.

As Emendas nºs 9, 12, 13, 15, 52, 81, 157, 241, 279, 281 a 283,
285, 290, 296, 302, 309, 311, 347, 353, 356, 475, 514, 515, 522, 589,
590 e 594 ficam prejudicadas com a aprovação das respectivas
Subemendas nº 1.

As Emendas nºs 23 a 27, 46, 48, 177 e 227 foram retiradas por seus
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autores.
Emenda de despesa: 9 Subemenda 1
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Estruturacao Fisica do Centro da Juventude -
Adequar o Espaço Físico da Antiga Fábrica de Açúcar de Governador
Valadares, Conhecida Como Açucareira, Atualmente Tombado Como
Patrimônio Cultural do Município, para Implantação do Centro da
Juventude de Governador Valadares, Transformando-O em Complexo
Educacional e Cultural. (despesas de capital)
Valor: R$ 10.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo
Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
___________________________________________________
Emenda de despesa: 12 Subemenda 1
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior
Objeto do Gasto: - Apoio a Implantação de Extensão Universitária
Pública em Governador Valadares (despesas de capital)
Valor: R$ 10.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo
Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
________________________________________________________
Emenda de despesa:  13 Subemenda 1.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Implantacao de Sistemas de Disposicao Final
Adequada - Sedru - Implantação de Aterro Sanitário em Governador
Valadares (despesas de capital)
Valor: R$ 10.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo
Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
________________________________________________________
Emenda de despesa: 15 Subemenda 1.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Pavimentação e Restauração de Rodovias no
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Noroeste de Minas - Elaboração de Projeto de Engenharia para
Construção de Anel Viário Entre a Mg-188 e a Br-251, no Município de
Unaí. (despesas de capital)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4344 - Presídio
Inspetor José Martinho Drumond (outras despesas correntes)
________________________________________________________
Emenda de despesa: 52 Subemenda 1.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Implantação e Manutenção da Rede Viva Vida -
Construção de Uma Unidade do Centro Viva Vida em Montes Claros (
Hospital da Mulher) (despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4391 - Promoção e Execução
de Ações de Saúde (investimentos)
________________________________________________________
Emenda de despesa: 81 Subemenda 1.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Sistema Estadual de Transporte em Saúde -
Aquisição de Veículos para o Sistema Muncipal de Saúde de
Governador Valadares (despesas de capital)
Valor: R$ 250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 157 Subemenda 1.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: - Gramar os Campos de Varzea e Arborizar o
Entorno para Melhoria da Prática do Futebol Amador e do Lazer da
Comunidade.
Ação - Campos Verdes (despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo
Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
________________________________________________________
Emenda de despesa: 241 Subemenda 1.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 260.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 279 Subemenda 1.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: - Implantação de Unidade Predial da Rede Integrada
de Segurança Pública, no Município de Juiz de Fora. (despesas de
capital)
Valor: R$ 1.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas -
1187 - Implantação de Unidades Prediais Integradas - Seds
(investimentos)
________________________________________________________
Emenda de despesa: 281 Subemenda 1.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: - Desenvolvimento de Projeto para Obra de
Pavimentação no Município de Santo Antônio do Aventureiro, no
Acesso ao Distrito de São Domingos à Br-116, Com Extensão de 6,5
Km. (despesas de capital)
Valor: R$ 1.000,00
Dedução: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - 4139 - Elaboração de Projeto de Engenharia
(investimentos)
________________________________________________________
Emenda de despesa: 282 Subemenda 1.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura -
Construção de Trincheira no Município de Juiz de Fora (despesas de
capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas -
1107 - Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura



1805
(investimentos)
________________________________________________________
Emenda de despesa: 283 Subemenda 1.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura -
Projeto de Viaduto no Município de Juiz de Fora (despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas -
1107 - Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(investimentos)
________________________________________________________
Emenda de despesa: 285 Subemenda 1.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Adequação e Aumento da Capacidade Viária -
Conservação da Rodovia José Dias Filho, Acesso do Município de
Dona Euzébia ao Distrito de São Manoel do Guaiaçu, Com Extensão
de 4 Km. (despesas de capital)
Valor: R$ 1.000,00
Dedução: Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes - 4456
- Conservação de Rodovias (investimentos)
________________________________________________________
Emenda de despesa: 290 Subemenda 1.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: - Construção e Implantação do Hospital da Zona
Norte, no Município de Juiz de Fora. (despesas de capital)
Valor: R$ 10.000,00
Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4308 - Fortalecimento e
Melhoria da Qualidade dos Hospitais do Sistema Único de Saúde -
Pro-Hosp (investimentos)
________________________________________________________
Emenda de despesa: 296 Subemenda 1.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: - Restauração do Complexo Arquitetônico do
Santuário do Senhor do Bom Jesus de Matosinhos, no Distrito de
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Santo Antônio do Pirapetinga (Bacalhau), no Município de Piranga.
(despesas de capital)
Valor: R$ 1.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas -
1107 - Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(investimentos)
________________________________________________________
Emenda de despesa: 302 Subemenda 1.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 309 Subemenda 1.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo de Assistência ao Turismo
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro ao Turismo nos Circuitos Turísticos
Mineiros e na Estrada Real - Recuperação e Revitalização das Lagoas
no Município de Sete Lagoas/Mg - Integrante do Circuito Turístico das
Grutas. (despesas correntes)
Valor: R$ 10.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo
Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
________________________________________________________
Emenda de despesa: 311 Subemenda 1.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Investimentos Especiais em Municípios Estratégicos
- Construção de Um Centro de Convenções no Município de
Governador Valadares/Mg. (despesas de capital)
Valor: R$ 10.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo
Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
________________________________________________________
Emenda de despesa: 347 Subemenda 1.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
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Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4344 - Presídio
Inspetor José Martinho Drumond (outras despesas correntes)
________________________________________________________
Emenda de despesa: 353 Subemenda 1.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Centro de Referência em Álcool, Tabaco e Outras
Drogas (despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4344 - Presídio
Inspetor José Martinho Drumond (outras despesas correntes)
________________________________________________________
Emenda de despesa: 356 Subemenda 1.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4344 - Presídio
Inspetor José Martinho Drumond (outras despesas correntes)
________________________________________________________
Emenda de despesa: 475 Subemenda 1.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Valor: R$ 535.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 514 Subemenda 1.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
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Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Implantação, Pavimentação e Recuperação de
Acessos Municipais e Vias Urbanas - Recurso Destinado ao Município
de São Sebastião do Paraíso para Pavimentação de Um Trecho de 12
Km Que Liga a Br-265 ao Distrito de Guardinha. (despesas de capital)
Valor: R$ 1.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 515 Subemenda 1.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Pavimentação de Rodovias da Rede Estadual -
Recurso Destinado à Pavimentação da Mg-170 do Trecho Que Liga o
Município de Pimenta à Guapé, Uma Vez Que o Projeto Está em Fase
de Licitação. (despesas de capital)
Valor: R$ 1.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 522 Subemenda 1.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Recuperação de Rodovias - Recurso Destinado a
Pavimentação de 19 Km da Estrada Vicinal Que Liga os Municípios de
Jacuí à Fortaleza de Minas. (despesas de capital)
Valor: R$ 1.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 589 Subemenda 1.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 630.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 590 Subemenda 1.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
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Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Valor: R$ 243.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 594 Subemenda 1.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 40.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 645.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: - ... Desenvolvimento do Modal Aeroviário (despesas
de capital)
Valor: R$ 25.445.000,00
Deduções: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas -
1197 - Ampliação e Construção de Aeroportos (investimentos) - R$
7.559.480,00
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - 1201 -
Conservação e Melhoramento de Aeroportos (investimentos) - R$
17.885.520,00
________________________________________________________
Emenda de despesa: 646.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: - ... Implantação de Centros de Hipertensão e
Diabetes - Hiperdia (despesas correntes)
Valor: R$ 3.000.000,00
Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4202 - Implantação e
Manutenção da Rede Viva Vida (outras despesas correntes)
________________________________________________________
Emenda de despesa: 647.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do Gasto: - ... Mutirão Pela Segurança Alimentar Nutricional
em Minas Gerais - Pro San (despesas correntes)
Valor: R$ 20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 648.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 1.100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 649.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 650.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 651.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 652.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
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Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 653.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Construção de Novas Unidades do Sistema Prisional
(Setop) - Construção de Cadeia Pública em Barbacena. (despesas de
capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas -
1081 - Construção de Novas Unidades do Sistema
Prisional (Setop) (investimentos - Obra: 251)
________________________________________________________
Emenda de despesa: 654.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Implantação e Manutenção da Rede Viva Vida -
Construção de Unidade do Viva Vida em Barbacena. (despesas de
capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4391 - Promoção e Execução
de Ações de Saúde (investimentos - Obra: 817)
________________________________________________________
Emenda de despesa: 655.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios
Públicos - Reforma do Prédio da Defensoria Pública em Juiz de Fora.
(despesas de capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -
Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
________________________________________________________
Emenda de despesa: 656.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência,
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Tecnologia e Ensino Superior
Objeto do Gasto: - Ação: ...Desenvolvimento Científico Etecnológico
Objeto do Gasto: Implantação de Parque Tecnológico em Juiz de
Fora. (despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo
Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
________________________________________________________
Emenda de despesa: 657.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas
Objeto do Gasto: - Ação: ... Cofinanciamento de Implantação de
Centro de Pesquisa e Difusão de Conhecimento da Biodiversidade.
Objeto do Gasto: Cofinanciamento de Centro de Pesquisa em Juiz de
Fora (Mata do Krambeck). (despesas de capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo
Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
________________________________________________________
Emenda de despesa: 658.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas (despesas
de capital)
Valor: R$ 1.000.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 659.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de texto: 660.
Acrescente-se onde convier:
Art. ... - As disposições do Anexo V desta lei, consideradas incisos
deste artigo, constituem alterações ao orçamento aprovadas pelo
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Poder Legislativo, as quais serão, salvo em caso de veto,
incorporadas pelo Poder Executivo aos Anexos I a IV.
________________________________________________________
Emenda de texto: 661.
Acrescente-se onde convier:
Art. ... - Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar as
alterações decorrentes das emendas parlamentares constantes no
Anexo V com o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG.
________________________________________________________
Emenda de texto: 662.
Dê-se ao art. 8º a seguinte redação:
"Art. 8º - Fica a Assembléia Legislativa autorizada a abrir créditos
suplementares ao seu orçamento e ao orçamento do Fundo de Apoio
Habitacional da Assembléia Legislativa de Minas Gerais - Fundhab -
até o limite de 10% (dez por cento) da despesa neles fixada, em
conformidade com o disposto no inciso V do "caput" do art. 62 da
Constituição do Estado.
§ 1º - Os créditos suplementares de que trata o "caput" deste artigo
utilizarão como fonte os recursos resultantes da anulação parcial ou
total de dotações orçamentárias do próprio orçamento suplementado e
serão abertos por regulamento próprio da Assembléia Legislativa, que
poderá remanejar recursos entre as diversas discriminações da
despesa previstas nos incisos III a XI do "caput" do art. 19 da Lei nº
17.710, de 8 de agosto de 2008.
§ 2º - As alterações de modalidade da despesa e do identificador de
procedência e uso de que trata o art. 20 da Lei nº 17.710, de 2008,
não onerarão o limite estabelecido no "caput" deste artigo e poderão
ser realizadas nos termos de regulamento da Assembléia Legislativa.
§ 3º - A Assembléia Legislativa comunicará a suplementação à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Seplag -, no prazo
de dois dias úteis contados da data de publicação do regulamento,
para as providências necessárias.".
________________________________________________________
Emenda de despesa: 663.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Fomento a Projetos da Demanda Universal e Redes
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de Pesquisa - Aquisição de Equipamentos e Softwares para o
Laboratório de Desenvolvimento Cognitivo e da Linguagem do
Departamento de Psicologia da Ufmg (despesas de capital)
Valor: R$ 30.000,00
Dedução: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais - 4625 - Fomento a Projetos da Demanda Universal e Redes
de Pesquisa (investimentos)
________________________________________________________
Emenda de despesa: 664.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 665.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 400.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 666.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 667.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades
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(despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 668.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Assessoramento Tecnico aos Planejamentos Urbano
e Regional (despesas correntes)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 669.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas (despesas
de capital)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 670.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 671.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira
Objeto do Gasto: Implantação de Projetos de Recuperação e
Readequação de Estradas Vicinais Com Enfoque
Ambiental (despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 672.
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Hospitalar do Estado
de Minas Gerais
Objeto do Gasto: - Formação e Qualificação de Preceptores/Tutores
de Médicos Residentes (despesas correntes)
Valor: R$ 10.000,00
Dedução: Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 4442 -
Formação de Residentes (outras despesas correntes)
________________________________________________________
Emenda de despesa: 673.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 600.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 674.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 900.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 675.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Implantação de Obras de Arte Especiais (Pontes e
Viadutos) - Construção de Viaduto na MG 255 no Cruzamento Com a
Br 153. (despesas de capital)
Valor: R$ 1.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -
Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
________________________________________________________
Emenda de despesa: 676.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Elaboração de Projetos - Elaboração do Projeto da
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Estrada Turística da Serra da Canastra. (despesas de capital)
Valor: R$ 1.000,00
Dedução: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - 1317 - Elaboração de Projetos
(investimentos - Obra: 664)
________________________________________________________
Emenda de despesa: 677.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios
Escolares - Ensino Fundamental - Construção de Escola Estadual em
Uberlândia. (despesas de capital)
Valor: R$ 1.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Educação - 2096 - Construção
Ampliação e Reforma de Prédios Escolares - Ensino Fundamental
(investimentos - Obra: 723)
________________________________________________________
Emenda de despesa: 678.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas
Gerais
Objeto do Gasto: Infra-Estrutura Tecnológica do Ensino Superior
(despesas de capital)
Valor: R$ 300.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 679.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas
Gerais
Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e
dos Campi da Uemg - Apoio Financeiro para a Fundação Educacional
de Divinópolis - Funedi. (despesas de capital)
Valor: R$ 150.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo
Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
________________________________________________________
Emenda de despesa: 680.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
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Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural - Apoio Financeiro ao
Instituto Cultural Amilcar Martins. (despesas de capital)
Valor: R$ 100.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo
Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
________________________________________________________
Emenda de despesa: 681.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas de capital)
Valor: R$ 20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 682.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial
(despesas correntes)
Valor: R$ 20.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 683.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Valor: R$ 250.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 684.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do Gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
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Emenda de despesa: 685.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
de capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 686.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do Gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 687.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 688.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Valor: R$ 700.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 689.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do Gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas correntes)
Valor: R$ 10.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
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Emenda de despesa: 690.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: - Planejamento Metropolitano (despesas correntes)
Valor: R$ 4.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 691.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: - Apoio Técnico aos Municípios da Rmva para o
Planejamento Metropolitano. (despesas correntes)
Valor: R$ 2.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 692.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do Gasto: - Implantação da Agência de Desenvolvimento
Metropolitano e Estruturação Dosórgãos de Gestão Metropolitana da
Rmva. (despesas correntes)
Valor: R$ 2.000,00
Dedução: Reserva de Contingência
________________________________________________________
Emenda de despesa: 693.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade Estadual de Montes
Claros
Objeto do Gasto: Ampliação da Estrutura Física - Construção do
Estádio da Unimontes, em Montes Claros. (despesas de capital)
Valor: R$ 50.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4344 - Presídio
Inspetor José Martinho Drumond (outras despesas correntes)
________________________________________________________
Emenda de despesa: 694.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: - Elaboração de Projeto Visando a Ampliação do
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Campus da Universidade Federal São João Del Rey, em Divinópolis
(despesas correntes)
Valor: R$ 10.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -
Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
________________________________________________________
Emenda de despesa: 695.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios
Públicos - Reforma do Centro Social Urbano - Amazonas, em
Contagem. (despesas de capital)
Valor: R$ 200.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas -
1118 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos
(investimentos)
____________________________________________________
Emenda de despesa:  696.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do Gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Valor: R$ 3.000.000,00
Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4391 - Promoção e Execução
de Ações de Saúde (investimentos)
______________________________________________________
Emenda de despesa: 697.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do Gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Valor: R$ 3.000.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4344 - Presídio
Inspetor José Martinho Drumond (outras despesas correntes)
______________________________________________________
Emenda de despesa: 698.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
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(despesas de capital)
Valor: R$ 5.500.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4339 - Presídio de
São Joaquim de Bicas I (outras despesas correntes)
_____________________________________________________
Emenda de despesa: 699.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas
Gerais
Objeto do Gasto: Ensino de Terceiro Grau (despesas correntes)
Valor: R$ 220.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4332 - Centro de
Remanejamento do Sistema Prisional - Unidade Gameleira (outras
despesas correntes)
_____________________________________________________
Emenda de despesa: 700.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Objeto do Gasto: Apoio a Infra-Estrutura e a Eventos do Agronegócio -
Apoio a Municípios e Entidades para Promoção,
Construção, Reforma e Ampliação de Parques de Exposição Bem
Como Aquisição de Veículos e Equipamentos Agrícolas. (despesas de
capital)
Valor: R$ 500.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4332 - Centro de
Remanejamento do Sistema Prisional - Unidade Gameleira (outras
despesas correntes)
____________________________________________________
Emenda de despesa: 701.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do Gasto: - Duplicação da Av. Antônio Carlos (despesas de
capital)
Valor: R$ 10.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -
Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
_____________________________________________________
Emenda de despesa: 702.
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais
Objeto do Gasto: Direção Administrativa (inversões financeiras)
Valor: R$ 2.000.000,00
Dedução: Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais - 2009 -
Direção Administrativa (investimentos)
_____________________________________________________
Emenda de despesa: 703.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do Gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios
Escolares - Ensino Médio - Construção de Escola Estadual no Bairro
Retiro, em Juiz de Fora. (despesas de capital)
Valor: R$ 1.300.000,00
Dedução: Secretaria de Estado de Educação - 2036 - Construção
Ampliação e Reforma de Prédios Escolares - Ensino
Médio (investimentos - Obra: 394)
____________________________________________________
Emenda de despesa: 704.
Unidade Orçamentária Beneficiada: Reserva de Contingência
Valor: R$ 41.100.000,00
Deduções: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4332 - Centro de
Remanejamento do Sistema Prisional - Unidade Gameleira (outras
despesas correntes) - R$ 1.700.000,00
Secretaria de Estado de Defesa Social - 4334 - Presídio Antônio Dutra
Ladeira (outras despesas correntes) - R$ 6.000.000,00
Secretaria de Estado de Defesa Social - 4341 - Presídio Professor
Jacy de Assis (outras despesas correntes) - R$ 3.000.000,00
Secretaria de Estado de Defesa Social - 4344 - Presídio Inspetor José
Martinho Drumond (outras despesas correntes) - R$ 1.400.000,00
Secretaria de Estado de Defesa Social - 4350 - Unidades Prisionais de
Pequeno Porte / Novas Unidades (outras despesas correntes) - R$
19.000.000,00
Secretaria de Estado de Defesa Social - 2002 - Planejamento, Gestão
e Finanças (outras despesas correntes) - R$ 10.000.000,00

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente e relator - Elisa Costa - Lafayette de Andrada -
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Sebastião Helvécio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.811/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Lar Bom
Samaritano, com sede no Município de São Lourenço.

O projeto foi publicado no “Diário do legislativo” de 10/10/2008 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.811/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Beneficente Lar Bom Samaritano, com sede no
Município de São Lourenço.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências mencionadas na referida lei, pois
ficou comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o art. 6º do estatuto da entidade (ver alteração de
13/11/2008) determina que seus associados, entre os quais é eleita
sua diretoria, não são remunerados pelos serviços prestados; e o art.
31 prevê que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado a instituição congênere, registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.811/2008.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio -

Sebastião Costa - Neider Moreira.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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2.929/2008

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

O projeto de lei em tela, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, objetiva
declarar de utilidade pública a Associação Agropecuária de Liberdade
e Região, com sede nesse Município.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.929/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação Agropecuária de Liberdade e Região, entidade
civil sem fins lucrativos fundada em 2007 que tem como objetivo
principal o fomento e a racionalização das explorações agropecuárias,
visando a desenvolver a integração social e a melhoria da qualidade
de vida daquela comunidade.

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

Por sua iniciativa de inegável importância, é justo conceder-lhe o
título declaratório de utilidade pública.

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

2.929/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Chico Uejo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.931/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Zé Maia, o projeto de lei em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública o Grupo Alegria de Viver, com
sede no Município de Nova Resende.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4/12/2008 e
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distribuída a esta Comissão, a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determina o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.931/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Grupo Alegria de Viver, com sede no Município de
Nova Resende.

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

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

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
44, alínea “d”, 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; e no art. 46 que as
atividades do seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.931/2008.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sebastião

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

2.933/2008
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 Banda de Música Arte e
Conquista de Felixlândia, com sede nesse Município.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 5/12/2008, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
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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 2.933/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Banda de Música Arte e Conquista de Felixlândia.
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. 28 do seu estatuto determina que o
exercício dos cargos da diretoria e do conselho fiscal será
inteiramente gratuito e o art. 32 preceitua que, em caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a instituição
congênere, com personalidade jurídica, registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.933/2008.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Hely Tarqüínio - Neider

Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.838/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, a proposição em epígrafe
dispõe sobre a obrigatoriedade da afixação de cartazes ou placas em
instituições financeiras e outros estabelecimentos que operam com
financiamentos com informações sobre a Lei Federal nº 8.078, de
1990, e dá outras providências.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 30/10/2008, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária para receber parecer, consoante dispõe o art. 188 do
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Regimento Interno.

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

Fundamentação
A proposição tem o propósito de obrigar as instituições financeiras

que operem com financiamento, crédito, empréstimos e operações
afins a afixar cartazes que contenham avisos informando que a Lei
Federal nº 8.078, de 1990, assegura ao consumidor a liqüidação
antecipada do débito, total ou parcial, mediante a redução
proporcional dos juros e demais acréscimos. Determina também que
esses cartazes deverão ter dimensões suficientes e adequadas à
leitura e serão afixados em locais de ampla visualização por parte do
consumidor, ficando a cargo dos órgãos de defesa do consumidor a
fiscalização do cumprimento da lei.

Quanto às conseqüências jurídicas decorrentes do desrespeito a
essa regra, o projeto prevê as seguintes penalidades: advertência, na
primeira ocorrência; multa, no valor de R$1.000,00, na segunda
ocorrência; multa equivalente a R$2.000,00, nas ocorrências
subseqüentes, e suspensão temporária das atividades do infrator pelo
prazo máximo de 30 dias; e cassação do alvará de funcionamento.
Por fim, a proposição estabelece o prazo de 30 dias contados da
publicação da lei para que os destinatários da norma tomem as
providências cabíveis.

Na verdade, a proposição em comento tem o propósito de divulgar o
conteúdo do § 2º do art. 52 da Lei Federal nº 8.078, de 1990, que
dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras providências. O
preceito legal a que se pretende assegurar ampla divulgação garante
“ao consumidor a liqüidação antecipada do débito, total ou
parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais
acréscimos”.

À primeira vista, pode parecer antijurídica a elaboração de lei
estadual cuja finalidade é divulgar, por parte dos destinatários do
comando, determinado direito do consumidor assegurado
explicitamente em norma federal. Além disso, o simples fato de o
projeto obrigar as instituições que realizam operações financeiras
(financiamento, crédito e empréstimo, etc.) pode dar a impressão de
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que o assunto versa sobre política de crédito ou sistema financeiro
nacional, matérias que se enquadram no âmbito da competência
legiferante da União.

A nosso ver, não se trata, pura e simplesmente, de reprodução da
legislação federal atinente à defesa do consumidor nem de norma
voltada para a política de crédito, e sim de disposição que assegura o
direito à informação. São providências administrativas endereçadas às
instituições financeiras que operam no Estado, as quais, a rigor, não
dependeriam de lei para a sua implementação, cabendo a cada
instituição financeira decidir sobre essa divulgação. Todavia, em face
da importância da matéria e de sua repercussão quanto ao interesse
público, a par do caráter pedagógico do comando, essa exigência
afigura-se-nos razoável, principalmente porque o cidadão tem o direito
constitucional à informação. É dever do poder público, no âmbito de
sua competência constitucional, esclarecer os cidadãos sobre seus
direitos básicos, o que pode ser feito de várias formas, seja por meio
de campanhas educativas, seja por meio de programas, seja mediante
a afixação de informações em locais de maior circulação de pessoas.

Assim, nada impede o legislador estadual de obrigar as instituições
financeiras sediadas no território mineiro a afixar cartazes contendo
informações relativas à quitação antecipada da dívida mediante a
redução dos juros. Tal providência administrativa servirá como
instrumento de divulgação dos direitos garantidos no âmbito federal, o
que não significa dizer que o Estado estaria fazendo as vezes da
União para a disciplina de matérias da alçada desta. O projeto em
análise não altera a norma federal – nem poderia fazê-lo –, mas
apenas busca uma alternativa para assegurar a sua transparência e,
conseqüentemente, informar as pessoas sobre seus direitos.

É cediço que a publicidade do ato legislativo, por si só, não é
suficiente para o conhecimento geral da lei. Nem todos os cidadãos
têm acesso à imprensa oficial ou à internet, o que é uma realidade
incontestável no Brasil, fato que implica em desconhecimento dos
direitos e das obrigações legais. Como a lei deve refletir a realidade
social e corresponder aos anseios do povo, além de não invadir a
esfera normativa da União, inexistem óbices jurídicos que maculem o
projeto.

No entanto, a proposição contém vícios de natureza técnico-
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legislativa passíveis de retificação, razão pela qual apresentamos, na
conclusão deste parecer, o Substitutivo nº 1. No que toca às sanções,
promovemos adequações que tornam a proposta compatível com a
política de proteção ao consumidor.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 2.838/2008 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre a divulgação, no âmbito das instituições financeiras, do

direito do consumidor à liqüidação antecipada de débito mediante a
redução proporcional dos juros e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – As instituições financeiras sediadas no Estado ficam

obrigadas a reservar espaços, em locais de maior circulação de
pessoas e de fácil visibilidade, para a afixação de cartazes ou avisos
informando sobre o direito à liqüidação antecipada do débito, total ou
parcial, mediante redução proporcional dos juros e demais
acréscimos, na forma do § 2º do art. 52 da Lei Federal nº 8.078, de 11
de setembro de 1990.

Art. 2º – A fiscalização do cumprimento desta lei ficará a cargo dos
órgãos de proteção e defesa do consumidor.

Art. 3º – O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às
penas previstas nos arts. 56 a 59 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro
de 1990.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos trinta dias depois.

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.841/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Ademir Lucas, o Projeto de Lei nº
2.841/2008, dá nova redação ao inciso V do art. 2º da Lei nº 13.449,
de 10/1/2000, que cria o programa de Apoio ao Desenvolvimento do
Comércio Exterior do Aeroporto Internacional Tancredo Neves – Pró-
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Confins – 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 Turismo,
Indústria, Comércio e Cooperativismo.

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

Fundamentação
A Lei nº 13.449, de 10/1/2000, cria o Programa de Apoio ao

Desenvolvimento do Comércio Exterior do Aeroporto Internacional
Tancredo Neves – Pró-Confins –, que tem como objetivo, entre outros,
“incentivar o desenvolvimento ordenado dos Municípos situados no
entorno do Aeroporto, especialmente dos Municípios Lagoa Santa,
Confins, Matozinhos, Pedro Leopoldo, Vespasiano e São José da
Lapa e do Distrito de Venda Nova”.

A proposição em tela visa a incluir os Municípios de Ribeirão das
Neves e Contagem no referido Programa.

Sob o ponto de vista formal, a proposição, de fato, não encontra
óbice, uma vez que pode ser de iniciativa parlamentar e,
evidentemente, se enquadra na competência legislativa estadual. Não
obstante, quanto ao seu conteúdo, a proposição é passível de um
questionamento evidente, uma vez que a lei que se pretende alterar
tem como escopo a adoção de um programa para a região que se
localiza no entorno do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, de
Confins, e no eixo que liga o aeroporto à Capital. O programa visa a
estimular o desenvolvimento dessa região, que hoje sofre os efeitos
positivos e negativos da construção da chamada Linha Verde. Ao se
analisar o mapa da Região Metropolitana de Belo Horizonte, observa-
se, porém, que o Município de Contagem não se situa no entorno do
referido Aeroporto, não se justificando, assim, sua inclusão no
programa. Para abarcar o Município de Contagem, seria necessário
redefinir a noção de entorno constante na legislação que se pretende
alterar, incluindo, pelo menos, os Municípios de Esmeralda, Prudente
Moraes, Capim Branco, Jaboticatubas e Sabará, uma vez que esses
Municípios se encontram, aproximadamente, à mesma distância do
aeroporto de Confins que o Município de Contagem.
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Ora, a inclusão desses Municípios no projeto em tela por meio de

um substitutivo, para ajustar esta proposição à exigência de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, representaria não
apenas uma distorção das intenções que motivaram a apresentação
do projeto de lei em exame, como, quiçá, o comprometimento do
programa instituído pela Lei nº 13.449, de 2000.

Embora sejam nobres as intenções do autor da proposição, há que
convir que o Município de Contagem não se enquadra na noção de
entorno do aeroporto de Confins, pelo menos no sentido empregado
pela referida legislação, razão pela qual não vislumbramos a
possibilidade de que a proposição em tela seja examinada, em seu
mérito, pelas demais comissões.

Conclusão
Pelas razões expostas, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 2.841/2008.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sebastião

Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 2º 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 área de proteção especial
situada nos Municípios de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo e
Matozinhos.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 3
apresentado em Plenário, com as Emendas nºs 1 e 2, cabendo a esta
Comissão deliberar sobre a matéria no 2º turno, nos termos do art.
189, do Regimento Interno.

Segue, anexa, a redação do vencido, que integra este parecer,
segundo determina o § 1º do art. 189 do Regimento Interno.

Fundamentação
No projeto em tela, o Governador do Estado, tendo em vista o

desenvolvimento do vetor norte da Região Metropolitana de Belo
Horizonte - RMBH -, busca a adequação das regras de uso do solo da
Área de Proteção Especial - APE - Carste Lagoa Santa, criada pelo
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Decreto
nº 20.597, de 1980, como medida de compensação ambiental pela
construção do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte.

A importância ambiental da área foi confirmada com a criação, pelo
governo federal em 1990, da Área de Proteção Ambiental - APA -
Carste Lagoa Santa, com perímetro semelhante ao da APE estadual.

O vencido em 1º turno é o resultado de um expressivo conjunto de
informações intercambiadas e negociações realizadas entre o
Executivo e a sociedade civil, sempre com a interveniência
democrática desta Casa, para adaptar as regras de proteção das
áreas da APE às necessidades de ocupação antrópica, sem perder de
vista a fragilidade ambiental da área e sua proteção. É com o
propósito de reforçar os mecanismos de proteção ambiental da APE
que se acolheu sugestão de repassar ao órgão gestor da APA Carste
Lagoa Santa a manifestação sobre a exploração ou supressão de
vegetação nativa no interior da área protegida, expressa na Emenda
nº 1 ao vencido.

Entretanto, ao adotar como novo perímetro para a APE o que consta
no memorial descritivo do decreto de criação da APA federal,
identificamos a necessidade de atualização da denominação da
Rodovia MG-040, que passou a ser denominada MG-424, o que
justifica a apresentação da Emenda nº 2 ao vencido.

Conclusão
Em face do exposto, somos pela aprovação, no 2º turno, do Projeto

de Lei nº 1.444/2007, na forma do vencido no 1º turno, com as
Emendas nºs 1 e 2, a seguir apresentadas.

EMENDA Nº 1
Dê-se à alinea “b” do inciso II do art 2º do Decreto n° 20.597, de

1980, a que se refere o art. 2º, a seguinte redação:
"Art. 2º - (...)
‘Art. 2º - (...)
II - (...)
b) manifestação do órgão gestor da APA Carste de Lagoa Santa;’.”.

EMENDA Nº 2
Substitua-se, no art. 1º do Decreto n° 20.597, de 1 980, a que se

refere o art. 1º, a expressão “Rodovia MG-040” pela expressão
“Rodovia MG-424”.
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Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente e relator - Fábio Avelar - Wander

Borges.
PROJETO DE LEI Nº 1.444/2007

(Redação do Vencido)
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 art. 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, 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
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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 dessa 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;

e) necessárias à recarga hídrica da área cárstica;
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) implantação de empreendimentos novos se dará,
preferencialmente, em áreas já substancialmente alteradas ou
degradadas;

b) manifestação do Conselho Consultivo da APA Carste Lagoa
Santa no processo de autorização para exploração ou supressão de
vegetação nativa;

c) compensação ambiental por meio da instituição de Reserva
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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 dependerá 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;

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 densidade da
vegetação suprimida, vedada destinação futura que implique em 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 concessão de outorga de água e a autorização ou
licenciamento de qualquer empreendimento ou atividade modificadora
do meio ambiente só poderão ocorrer após o cumprimento das
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exigências estabelecidas nos §§ 1º e 3º do art. 2º desta lei.

Art. 4º - 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 art. 13 da Lei Federal nº 6.766, de 13 de
dezembro de 1979.”.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.547/2008

(Nova Redação nos Termos do Art. 138 do Regimento Interno)
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

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”.

Aprovado no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1 com as
Emendas nºs 1 a 4, retorna o projeto a esta Comissão, para receber
parecer no 2º turno, nos termos do art. 189 do Regimento Interno.

Segue anexa a redação do vencido, como parte deste parecer.
Durante a discussão, foi apresentada sugestão de emenda, de

autoria do Deputado Djalma Diniz, que, acatada, foi incorporada neste
parecer.

Fundamentação
A proposta em epígrafe fixa diretrizes para que sejam formalizadas

parcerias entre o Estado e a iniciativa privada. Além disso, promove
alterações significativas nas disposições da Lei nº 12.276, de 24/7/96,
e propõe a sua revogação.

O art. 1º do projeto estabelece condições para o Poder Executivo
firmar ajuste com empresa ou grupo de empresas que possuam
estabelecimentos instalados ou em via de instalação em Minas
Gerais, com o objetivo de realizar empreendimento para o
desenvolvimento econômico, em regime de parceria; em relação à lei
anterior, o projeto amplia o objeto de tal parceria. No parecer para o 1º
turno, formulado por esta Comissão, substituiu-se o termo “ajuste”
pela expressão “contrato ou convênio”, medida tecnicamente
adequada.

Nos termos do § 1º do art. 1º, o empreendimento para o
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desenvolvimento econômico do Estado envolve 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, tais como rodovias, hidrovias, aeroportos, portos fluviais e
lacustres, pontes, viadutos, armazéns, silos. A novidade vem com o
acréscimo de ramais ferroviários e de complexos habitacionais de
interesse social.

Reza o § 2º do mesmo artigo que a contratação do empreendimento
ficará a cargo do órgão do Estado ou de entidade interessada da
administração indireta estadual. 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. Já não se faz referência à Lei
Orçamentária, como ocorria na legislação anterior, o que mostra que o
foco da proposta é justamente evitar despesa para o poder público,
característica marcante das parcerias.

Dispõe o parágrafo único do art. 3º que, havendo reembolso, este se
fará em parcelas cuja periodicidade deverá estar definida no ajuste,
nos termos da legislação aplicável.

Quanto aos empreendimentos habitacionais, estabelece o § 3º do
art. 1º que deverão eles situar-se em áreas exclusivamente urbanas
ou de expansão urbana, a serem caracterizadas como tal nos termos
da legislação municipal aplicável.

Impõe o inciso I do art. 2º que o empreendimento se vincule a
projeto de implantação ou ampliação de estabelecimento, no Estado,
por empresa ou grupo de empresas interessados, 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 o qual seja condizente com o processo de desenvolvimento
econômico do Estado, observados os critérios definidos na lei
proposta e em seu regulamento.

Consoante o § 1º do art. 2º, o incremento significativo de
faturamento é calculado com base no faturamento obtido pela
empresa no exercício anterior àquele em que ocorrer o protocolo da
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proposta de parceria. Para efeito do cálculo, a empresa que estiver
instalando-se 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.

Determina o art. 6º do projeto que, 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.

O empreendimento executado e os seus bens e valores agregados,
nos termos do art. 7º, 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 envolvidos não registrarem incremento de
faturamento igual ou superior a 50% da estimativa efetuada pelos
órgãos estaduais. Os bens ficam sob administração do poder público
estadual, até que seja formalizada a doação.

Havendo o incremento de faturamento, dispõe o art. 8º do projeto
que 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.

No caso de empreendimentos habitacionais, não haverá reembolso
do custo do terreno e dos equipamentos urbanos, conforme o
parágrafo único do art. 5º da Lei Federal nº 6.766, de 19/12/79. O
valor de cada parcela de reembolso não ultrapassará o percentual
incidente sobre o incremento do faturamento líquido apurado mês a
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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, enumeradas no art. 9º do
projeto, abrangem 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, tornou a conversão nula e, de modo expresso, fez com que o débito
tributário voltasse a ser exigível.

Trata-se, com efeito, de proposta que merece a aprovação desta
Comissão, dado o seu inegável valor para aperfeiçoar e fortalecer as
ações empreendidas pelo Poder Executivo em favor do interesse
público.

Com relação à questão financeiro-orçamentária, reafirmamos a
posição adotada por esta Comissão no 1º turno, de que a medida
pretendida não gera nenhum impacto nas contas públicas, porquanto
ainda está num plano potencial. Somente quando as parcerias forem
realizadas de fato, é que se poderá analisar sua repercussão
financeira. Por enquanto, o que temos são normas que regulamentam
a realização daquelas.

Cabe, por último, estatuir regra de transição para os convênios e
contratos atualmente em vigor, razão pela qual apresentamos a
Emenda nº 1, redigida no final desta peça opinativa. Visando a corrigir
erro material em dispositivo da Lei nº 6.763, de 26/12/75,
apresentamos ainda a Emenda nº 2.

Conclusão
Ante o exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº

2.547/2008 na forma do na forma do vencido no 1º turno com as
Emendas nºs 1 e 2, a seguir redigidas.

EMENDA Nº 1
Acrescente-se onde convier:
“Art. ... – O disposto nesta lei, incluindo-se as penalidades de que

tratam o art. 9º e o § 6º deste artigo, aplica-se aos contratos ou
convênios firmados nos termos da Lei nº 12.276, de 24 de julho de
1996.
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§ 1º – Tendo havido contratação total ou parcial de obra ou serviço,

poderá o pagamento de que trata o art. 3º desta lei ser transferido pelo
contratante diretamente ao contratado, desde que com ele esteja
inadimplente a empresa ou o consórcio de empresas referidos no art.
1º da Lei nº 12.276, de 1996, e que a obra tenha sido total ou
parcialmente realizada.

§ 2º – Para os fins do disposto no parágrafo anterior, será
designada, na forma de regulamento, autoridade competente para
atestar a realização da obra e processar o pagamento.

§ 3º – O pagamento de que trata o § 1º, em valor correspondente
aos serviços efetivamente realizados, será quitado pelo órgão
contratante nos mesmos prazos previstos no contrato administrativo
firmado entre as partes.

§ 4º – Aplicam-se as disposições estabelecidas nesta lei aos
convênios anteriores à data de publicação desta lei dos quais
decorreram contratos que ainda não foram quitados integralmente
pelas empresas conveniadas, desde que sejam incorporadas ao
convênio, mediante celebração de termo aditivo.

§ 5º – Uma vez apurada a inadimplência da empresa parceira, ficam
automaticamente suspensos o contrato e a execução das obras ou
serviços objeto do convênio, ficando condicionada a sua retomada à
prévia avaliação e aprovação por parte do DER-MG.

§ 6º – A partir da caracterização da situação de inadimplência,
independente de apuração de conduta dolosa ou fraudulenta, fica a
empresa parceira:

I – sujeita à suspensão de recebimento de todos os benefícios
obtidos em virtude da obra ou serviço objeto do convênio;

II – obrigada a restituir ao Estado qualquer benefício já recebido;
III – sujeita à suspensão dos direitos de receber os benefícios

previstos nesta lei pelo prazo de até cinco anos.
§ 7º – O pagamento de que trata o § 1º correrá à conta de dotação

orçamentária específica para essa finalidade.”.
EMENDA Nº 2

Acrescentem-se onde convier:
“Art. ... – O § 6º do art. 7º da Lei nº 6.763, de 1975, passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso III:
“Art. 7º – (...)
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§ 6º – (...)
III – a não-incidência alcança a importação de aeronave objeto de

arrendamento mercantil de qualquer espécie.”.”;
“Art. ... - O disposto no artigo anterior produzirá o seus efeitos a

partir de 1º de janeiro de 2008.”.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

Lafayette de Andrada - Jayro Lessa.
PROJETO DE LEI Nº 2.547/2008

(Redação do Vencido)
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 contrato ou convênio em regime de parce ria entre o

Poder Executivo e empresa ou grupo de empresas que possuam
estabelecimentos instalados ou em via de instalação no Estado,
firmados, na forma prevista em regulamento, com o objetivo de
realizar empreendimento para o desenvolvimento econômico do
Estado, obedecerão ao disposto nesta lei.

§ 1° – Define-se como empreendimento para o desenvo lvimento
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
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, por empresa ou grupo de empresas
interessados, 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 contrato ou o convênio de parceria de q ue trata esta lei
deverão 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 interessados, 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 contrato ou
convênio, nos termos da legislação aplicável.

Art. 4° – O contrato ou o convênio celebrado em dec orrência desta
lei 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 contrato ou convênio.

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, a recepção, a
tramitação e a análise das propostas, a execução, a fiscalização e a
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 cessão de uso serão indicados no contrato ou
no convênio 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”, deste artigo, 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 contrato ou convênio 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
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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 utilizarem
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, alterações
orçamentárias e alterações de diretrizes necessárias aos registros e
reembolsos previstos nesta lei.

Art. 11 – O art. 9º da Lei nº 15.981, de 16 de janeiro de 2006, passa
a vigorar acrescido do seguinte inciso V:

“Art. 9º – (...)
V – oferecer em garantia direitos creditórios do Fundo para

assegurar o cumprimento de obrigações assumidas pelo Estado em
projetos de relevante interesse, nos termos do § 3º do art. 17 da Lei
Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006.”.

Art. 12 – O art. 4º da Lei nº 16.306, de 7 de agosto de 2006, passa a
vigorar acrescido do seguinte § 3º:

“Art. 4º – (...)
§ 3º – As debêntures adquiridas nos termos do inciso II deste artigo

poderão ser oferecidas em garantia para assegurar o cumprimento de
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obrigações assumidas pelo Estado em projetos de relevante interesse,
nos termos do § 3º do art. 17 da Lei Complementar nº 91, de 19 de
janeiro de 2006.”.

Art. 13 – Fica revogada a Lei n° 12.276, de 24 de j ulho de 1996.
Art. 14 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
1.269/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 1.269/2007, de autoria do Gover nador do

Estado, que institui normas gerais aplicáveis aos resíduos sólidos e
institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos, foi aprovado no 2°
turno, com as Emendas n°s 1 e 2 ao vencido no 1° tu rno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.269/2007
Dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - A Política Estadual de Resíduos Sólidos f ar-se-á com base
nas normas e diretrizes estabelecidas por esta lei, em consonância
com as políticas estaduais de meio ambiente, educação ambiental,
recursos hídricos, saneamento básico, saúde, desenvolvimento
econômico, desenvolvimento urbano e promoção da inclusão social.

Parágrafo único – Sujeitam-se à observância do disposto nesta lei
os agentes públicos e privados que desenvolvam ações que, direta ou
indiretamente, envolvam a geração e a gestão de resíduos sólidos.

Art. 2° - Aplicam-se aos resíduos sólidos, além do disposto nesta lei,
as normas homologadas pelos órgãos do Sistema Nacional de Meio
Ambiente - Sisnama -, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária -
Anvisa -, do Sistema Nacional de Metrologia e Normalização e
Qualidade Industrial - Inmetro - e da Associação Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT.

Art. 3° - A gestão de resíduos sólidos radioativos ou resultantes de
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pesquisas e atividades com organismos geneticamente modificados
reger-se-á por legislação específica.

Art. 4° - Para os efeitos desta lei, considera-se:
I - avaliação do ciclo de vida do produto o estudo dos impactos

causados à saúde humana e ao meio ambiente durante o ciclo de vida
do produto;

II - ciclo de vida do produto a série de etapas que envolvem a
concepção do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o
processo produtivo, o consumo e a destinação dos resíduos;

III - coleta seletiva o recolhimento diferenciado de resíduos sólidos
previamente selecionados nas fontes geradoras, com o intuito de
encaminhá-los para reutilização, reaproveitamento, reciclagem,
compostagem, tratamento ou destinação final adequada;

IV - compostagem o processo de decomposição biológica de fração
orgânica biodegradável de resíduos sólidos, efetuado por uma
população diversificada de organismos em condições controladas, até
a obtenção de um material humificado e estabilizado;

V - consórcio público o contrato firmado entre Municípios ou entre
Estado e Municípios para, mediante a utilização de recursos materiais
e humanos de que cada um dispõe, realizar conjuntamente a gestão
dos resíduos sólidos, observado o disposto na Lei Federal n° 11.107,
de 6 de abril de 2005;

VI - consumo sustentável o consumo de bens e serviços de forma a
atender as necessidades das atuais gerações e permitir melhor
qualidade de vida, sem comprometer o atendimento das necessidades
e aspirações das gerações futuras;

VII - destinação final o encaminhamento dos resíduos sólidos para
que sejam submetidos ao processo adequado, seja ele a reutilização,
o reaproveitamento, a reciclagem, a compostagem, a geração de
energia, o tratamento ou a disposição final, de acordo com a natureza
e as características dos resíduos e de forma compatível com a saúde
pública e a proteção do meio ambiente;

VIII - disposição final a disposição dos resíduos sólidos em local
adequado, de acordo com critérios técnicos aprovados no processo de
licenciamento ambiental pelo órgão competente;

IX - fluxo de resíduos sólidos a série de etapas por que passam os
resíduos sólidos, desde a geração até a destinação final;
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X - gerador de resíduos sólidos a pessoa física ou jurídica que

descarta um bem ou parte dele, por ela adquirido, modificado,
utilizado ou produzido;

XI - gestão integrada dos resíduos sólidos o conjunto articulado de
ações políticas, normativas, operacionais, financeiras, de educação
ambiental e de planejamento desenvolvidas e aplicadas aos
processos de geração, segregação, coleta, manuseio,
acondicionamento, transporte, armazenamento, tratamento e
destinação final dos resíduos sólidos;

XII - gestor a pessoa física ou jurídica responsável pela gestão dos
resíduos sólidos;

XIII - limpeza pública o conjunto de ações, de responsabilidade dos
Municípios, relativas aos serviços públicos de coleta e remoção de
resíduos sólidos de geração difusa e de seu transporte, tratamento e
destinação final, e aos serviços públicos de limpeza em logradouros
públicos e corpos d’água e de varrição de ruas;

XIV - logística reversa o conjunto de ações e procedimentos
destinados a facilitar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos aos
geradores, para que sejam tratados ou reaproveitados em seu próprio
ciclo produtivo ou no ciclo produtivo de outros produtos;

XV - manejo integrado de resíduos sólidos a forma de
operacionalização dos resíduos sólidos gerados pelas instituições
privadas e daqueles de responsabilidade dos serviços públicos,
compreendendo as etapas de redução, segregação, coleta,
manipulação, acondicionamento, transporte, armazenamento,
transbordo, triagem, tratamento, comercialização e destinação final
adequada dos resíduos, observadas as diretrizes estabelecidas no
Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;

XVI - Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos o documento
integrante do processo de licenciamento que apresenta um
levantamento da situação, naquele momento, do sistema de manejo
dos resíduos sólidos, a pré-seleção das alternativas mais viáveis e o
estabelecimento de ações integradas e diretrizes relativas aos
aspectos ambientais, educacionais, econômicos, financeiros,
administrativos, técnicos, sociais e legais para todas as fases de
gestão dos resíduos sólidos, desde a sua geração até a destinação
final;
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XVII - prevenção da poluição, redução na fonte ou não geração a

adoção de práticas, processos, materiais ou energias que evitem ou
minimizem, em volume, concentração ou periculosidade, a geração de
resíduos na fonte, nas atividades de produção, transporte, consumo e
outras, com o objetivo de reduzir os riscos para a saúde humana e
para o meio ambiente;

XVIII - reaproveitamento o processo de utilização dos resíduos
sólidos para outras finalidades, sem sua transformação biológica,
física ou química;

XIX - reciclagem o processo de transformação de resíduos sólidos,
que pode envolver a alteração das propriedades físicas ou químicas
dos mesmos, tornando-os insumos destinados a processos
produtivos;

XX - rejeitos os resíduos sólidos que, depois de esgotadas as
possibilidades de tratamento e recuperação por processos
tecnológicos viáveis econômica e ambientalmente, destinem-se a
disposição final ambientalmente adequada;

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

XXII - resíduos de serviços de saúde os provenientes de atividades
exercidas na área de saúde, que, por suas características, necessitam
de processos diferenciados de manejo, exigindo ou não tratamento
prévio a sua disposição final;

XXIII - resíduos sólidos os resíduos em estado sólido ou semi-sólido
resultantes de atividade industrial, doméstica, hospitalar, comercial,
agrícola, de serviços e de varrição, inclusive os lodos provenientes de
sistemas de tratamento de água e os resíduos gerados em
equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como
determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável seu
lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água;

XXIV - resíduos sólidos domiciliares os provenientes de residências,
edifícios públicos e coletivos, e os de comércio, serviços e indústrias,
desde que apresentem as mesmas características dos provenientes
de residências;
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XXV - resíduos sólidos especiais ou diferenciados os que, por seu

volume, grau de periculosidade ou degradabilidade ou por outras
especificidades, requeiram procedimentos especiais ou diferenciados
para seu manejo e destinação final, considerando os impactos
negativos e os riscos à saúde e ao meio ambiente;

XXVI - resíduos sólidos pós-consumo os resultantes do descarte de
bens duráveis, não duráveis ou descartáveis pelo consumidor após
sua utilização original;

XXVII - resíduos sólidos reversos os que, por meio da logística
reversa, podem ser tratados e reaproveitados em novos produtos, na
forma de insumos, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos;

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

XXIX - responsabilidade compartilhada o princípio que, na forma da
lei ou de contrato, atribui responsabilidades iguais para geradores de
resíduos sólidos, pessoas públicas ou privadas, e seus contratados,
quando esses geradores vierem a utilizar-se dos serviços de terceiros
para a execução de qualquer das etapas da gestão, do gerenciamento
e do manejo integrado dos resíduos sólidos sob sua responsabilidade;

XXX - responsabilidade socioambiental compartilhada o princípio
que imputa ao poder público e à coletividade a responsabilidade de
proteger o meio ambiente para as presentes e futuras gerações;

XXXI - reutilização o processo de utilização dos resíduos sólidos
para a mesma finalidade, sem sua transformação biológica, física ou
química;

XXXII - tecnologias ambientalmente adequadas as tecnologias de
prevenção, redução, transformação ou eliminação de resíduos sólidos
ou poluentes na fonte geradora, as quais visam à redução de
desperdícios, à conservação de recursos naturais, à redução, à
transformação ou à eliminação de substâncias tóxicas presentes em
matérias-primas ou produtos auxiliares, à redução da quantidade de
resíduos sólidos gerados por processos e produtos e à redução de
poluentes lançados no ar, no solo e nas águas;

XXXIII - tratamento o processo destinado à redução de massa,
volume, periculosidade ou potencial poluidor dos resíduos sólidos, que
envolve alteração das propriedades físicas, químicas ou biológicas;
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XXXIV - unidade recicladora a unidade física, de propriedade de

pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que tenha
como objetivo reciclar resíduos sólidos;

XXXV - unidade receptora de resíduos sólidos a instalação
licenciada pelos órgãos ambientais para a recepção, a segregação e o
acondicionamento temporário de resíduos sólidos;

XXXVI - usuário dos serviços de limpeza pública o indivíduo que
produz resíduos sólidos de geração difusa ou aufere efetivo proveito
da prestação dos serviços de limpeza pública;

XXXVII - valorização de resíduos sólidos a requalificação do resíduo
sólido como subproduto ou material de segunda geração, agregando-
lhe valor por meio da reutilização, do reaproveitamento, da
reciclagem, da valorização energética ou do tratamento para outras
aplicações.

CAPÍTULO II
DA CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Art. 5° - Os resíduos sólidos serão classificados q uanto à natureza e
à origem, com vistas a atribuir responsabilidades e dar-lhes a
adequada destinação.

§ 1° - Quanto à natureza, os resíduos sólidos serão  classificados
como:

I - resíduos Classe I - Perigosos aqueles que, em função de suas
características de toxicidade, corrosividade, reatividade,
inflamabilidade, patogenicidade ou explosividade, apresentem
significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental;

II - resíduos Classe II - Não-perigosos, sendo:
a) Resíduos Classe II-A - Não inertes aqueles que não se

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

b) Resíduos Classe II-B - Inertes aqueles que, quando amostrados
de forma representativa e submetidos a um contato estático ou
dinâmico com água destilada ou desionizada, à temperatura ambiente,
não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a
concentrações superiores aos padrões de potabilidade de água
vigentes, excetuando-se os padrões de aspecto, cor, turbidez e sabor.
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§ 2° - Quanto à origem, os resíduos sólidos serão c lassificados

como:
I - de geração difusa os produzidos, individual ou coletivamente, por

geradores dispersos e não identificáveis, por ação humana ou animal
ou por fenômenos naturais, abrangendo os resíduos sólidos
domiciliares, os resíduos sólidos pós-consumo e aqueles provenientes
da limpeza pública;

II - de geração determinada os produzidos por gerador específico e
identificável.

CAPÍTULO III
DA POLÍTICA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Seção I
Dos princípios e diretrizes

Art. 6° - São princípios que orientam a Política Es tadual de Resíduos
Sólidos:

I - a não-geração;
II - a prevenção da geração;
III - a redução da geração;
IV - a reutilização e o reaproveitamento;
V - a reciclagem;
VI - o tratamento;
VII - a destinação final ambientalmente adequada;
VIII - a valorização dos resíduos sólidos.
Art. 7° - São diretrizes da Política Estadual de Re síduos Sólidos:
I - a participação da sociedade no planejamento, na formulação e na

implementação das políticas públicas, bem como na regulação, na
fiscalização, na avaliação e na prestação de serviços, por meio das
instâncias de controle social;

II - a promoção do desenvolvimento social, ambiental e econômico;
III - a integração das ações de governo nas áreas de meio ambiente,

ciência e tecnologia, educação, saneamento básico, recursos hídricos,
saúde pública, desenvolvimento econômico e urbano, inclusão social
e erradicação do trabalho infantil;

IV - a universalidade, a regularidade, a continuidade e a
funcionalidade dos serviços públicos de manejo integrado de resíduos
sólidos;

V - a responsabilidade socioambiental compartilhada entre poder
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público, geradores, transportadores, distribuidores e consumidores no
fluxo de resíduos sólidos;

VI - o incentivo ao uso de matérias-primas e insumos derivados de
materiais recicláveis e reciclados bem como o desenvolvimento de
novos produtos e processos, com vistas a estimular a utilização das
tecnologias ambientalmente adequadas;

VII - a integração, a responsabilidade e o reconhecimento da
atuação dos catadores nas ações que envolvam o fluxo de resíduos
sólidos, como forma de garantir-lhes condições dignas de trabalho;

VIII - a descentralização político-administrativa;
IX – a integração dos entes federados na utilização das áreas de

destinação final de resíduos sólidos;
X - a constituição de sistemas de aprovisionamento de recursos

financeiros que garantam a continuidade de atendimento dos serviços
de limpeza pública e a adequada destinação final;

XI - o direito à informação quanto ao potencial impacto dos resíduos
sólidos sobre o meio ambiente e a saúde pública;

XII - a promoção de padrões de produção e consumo sustentáveis;
XIII - a adoção do princípio do poluidor pagador;
XIV - o desenvolvimento de programas de capacitação técnica e

educativa sobre a gestão ambientalmente adequada de resíduos
sólidos.

Seção II
Dos objetivos

Art. 8° - A Política Estadual de Resíduos Sólidos t em por objetivos:
I - estimular a gestão de resíduos sólidos no território do Estado, de

forma a incentiva-, fomentar e valorizar a não-geração, a redução, a
reutilização, o reaproveitamento, a reciclagem, a geração de energia,
o tratamento e a disposição final adequada dos resíduos sólidos;

II - proteger e melhorar a qualidade do meio ambiente e preservar a
saúde pública;

III - sensibilizar e conscientizar a população sobre a importância de
sua participação na gestão de resíduos sólidos;

IV - gerar benefícios sociais, econômicos e ambientais;
V - estimular soluções intermunicipais e regionais para a gestão

integrada dos resíduos sólidos;
VI - estimular a pesquisa e o desenvolvimento de novas tecnologias
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e processos ambientalmente adequados para a gestão dos resíduos
sólidos.

Art. 9° - Para alcançar os objetivos previstos no a rt. 8°, cabe ao
poder público:

I - supervisionar e fiscalizar a gestão dos resíduos sólidos efetuada
pelos diversos responsáveis, de acordo com as competências e
obrigações estabelecidas na legislação;

II - desenvolver e implementar, nos âmbitos municipal e estadual,
programas e metas relativos à gestão dos resíduos sólidos;

III - fomentar:
a) a destinação dos resíduos sólidos de forma compatível com a

preservação da saúde pública e a proteção do meio ambiente;
b) a ampliação de mercado para materiais reutilizáveis,

reaproveitáveis e recicláveis;
c) o desenvolvimento de programas de capacitação técnica contínua

de gestores na área de gerenciamento e manejo integrado de
resíduos sólidos;

d) a divulgação de informações ambientais sobre resíduos sólidos;
e) a cooperação interinstitucional entre os órgãos das três esferas

de governo e destes com os comitês de bacias hidrográficas;
f) a implementação de programas de educação ambiental, com

enfoque específico nos princípios estabelecidos por esta lei;
g) a adoção de soluções locais ou regionais no equacionamento de

questões relativas ao acondicionamento, ao armazenamento, à coleta,
ao transporte, ao tratamento e à destinação final de resíduos sólidos;

h) a valorização dos resíduos sólidos e a instituição da logística
reversa;

i) a formação de organizações, associações ou cooperativas de
catadores dedicados à coleta, à separação, ao beneficiamento e à
comercialização dos resíduos sólidos;

j) a implantação do sistema de coleta seletiva nos Municípios;
l) a utilização adequada e racional dos recursos naturais;
m) a recuperação e remediação de vazadouros, lixões e áreas

degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos;
n) a sustentabilidade econômica do sistema de limpeza pública;
o) a inclusão social dos catadores;
p) o desenvolvimento e a implementação, nos níveis municipal e
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estadual, de programas relativos à gestão dos resíduos sólidos que
respeitem as diversidades e compensem as desigualdades locais e
regionais;

q) o incentivo ao desenvolvimento de programas de gerenciamento
integrado de resíduos sólidos, com a criação e a articulação de fóruns
e de conselhos municipais e regionais para garantir a participação da
comunidade;

r) a instituição de linhas de crédito e financiamento para a
elaboração e a implantação de Plano de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos;

s) o incentivo à parceria entre o Estado, os Municípios e entidades
privadas;

t) o apoio técnico e financeiro aos Municípios na formulação e na
implantação de seus Planos de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos;

u) a implementação de novas fontes de informação sobre perfil e
impacto ambiental de produtos e serviços, por meio do incentivo à
autodeclaração na rotulagem, à divulgação de dados sobre a
avaliação do ciclo de vida do produto e à certificação ambiental;

v) as ações que visem ao uso racional de embalagens;
x) as pesquisas epidemiológicas em áreas adjacentes a usinas de

reciclagem, aterros sanitários, lixões e pontos de despejos, para
monitoramento de agravos à saúde decorrentes do impacto causado
por essas atividades.

Seção III
Dos instrumentos

Art. 10 - São instrumentos da Política Estadual de Resíduos Sólidos:
I - os indicadores para o estabelecimento de padrões setoriais

relativos à gestão dos resíduos sólidos;
II - os Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, elaborados

com base em padrões setoriais, com definição de metas e prazos;
III - a cooperação técnica e financeira para viabilização dos objetivos

da Política Estadual de Resíduos Sólidos;
IV - o sistema integrado de informações estatísticas voltadas para as

ações relativas à gestão dos resíduos sólidos;
V - o inventário estadual de resíduos sólidos industriais, instituído

pela Resolução Conama n° 313, de 2002;
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VI - a previsão orçamentária de recursos financeiros destinados às

práticas de prevenção da poluição gerada pelos resíduos sólidos bem
como à recuperação das áreas contaminadas por eles;

VII - os incentivos fiscais, financeiros e creditícios destinados a
atividades que adotem medidas de não-geração, redução da geração,
reutilização, reaproveitamento, reciclagem, geração de energia,
tratamento ou disposição final de resíduos sólidos;

VIII - o controle e a fiscalização;
IX - os programas de incentivo à adoção de sistemas de gestão

ambiental pelas empresas;
X - os incentivos para pesquisa e desenvolvimento de novas

tecnologias ligadas à gestão de resíduos sólidos;
XI - os programas de incentivo à comercialização e ao consumo de

materiais recicláveis ou reciclados, voltados para os mercados locais;
XII - o planejamento regional integrado da gestão dos resíduos

sólidos nas microrregiões definidas por lei estadual;
XIII - as auditorias para os projetos implantados no Estado que

recebam recursos públicos estaduais ou federais ou financiamento de
instituições financeiras.

CAPÍTULO IV
DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Seção I
Disposições preliminares

Art. 11 - São serviços públicos de caráter essencial, de
responsabilidade do poder público municipal, a organização e o
gerenciamento dos sistemas de segregação, acondicionamento,
armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final dos
resíduos sólidos domiciliares.

Parágrafo único - A coleta, o acondicionamento, o armazenamento,
o transporte, o tratamento e a destinação final de resíduos sólidos
domiciliares serão executados em condições que garantam a proteção
à saúde pública, a preservação ambiental e a segurança do
trabalhador.

Art. 12 - Os usuários dos sistemas de limpeza urbana ficam
obrigados a acondicionar os resíduos para coleta de forma adequada
e em local acessível ao sistema público de coleta regular, cabendo-
lhes observar as normas municipais que estabeleçam a seleção dos
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resíduos no local de origem e indiquem as formas de
acondicionamento para coleta.

Art. 13 - A coleta dos resíduos sólidos urbanos se dará de forma
preferencialmente seletiva.

Art. 14 - Compete aos geradores de resíduos das atividades
industrial e minerária a responsabilidade pelo seu gerenciamento,
desde a sua geração até a destinação final, incluindo:

I - a separação e a coleta interna de resíduos de acordo com suas
classes e características;

II - o acondicionamento, a identificação e o transporte interno,
quando for o caso;

III - a manutenção de áreas para a sua operação e armazenagem;
IV - a apresentação de resíduos para coleta externa, quando for o

caso, de acordo com as normas pertinentes e na forma exigida pelas
autoridades competentes;

V - o transporte, o tratamento e a destinação final dos resíduos, na
forma exigida pela legislação pertinente.

Art. 15 - O gerenciamento dos resíduos industriais, especialmente os
perigosos, desde a geração até a destinação final, será feito de forma
a atender os requisitos de proteção ambiental e de saúde pública, com
base no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

Art. 16 - A administração pública deverá optar preferencialmente,
nas suas compras e contratações, pela aquisição de produtos de
reduzido impacto ambiental, que sejam recicláveis ou reciclados e não
perigosos, devendo especificar essas características na descrição do
objeto das licitações, observadas as formalidades legais.

Seção II
Das proibições

Art. 17 - São proibidas as seguintes formas de destinação dos
resíduos sólidos:

I - lançamento “in natura” a céu aberto, sem tratamento prévio, em
áreas urbanas e rurais;

II - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações ou
equipamentos não licenciados para esta finalidade, salvo em caso de
decretação de emergência sanitária e desde que autorizada pelo
órgão competente;

III - lançamento ou disposição em lagoa, curso d’água, área de
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várzea, cavidade subterrânea ou dolina, terreno baldio, poço,
cacimba, rede de drenagem de águas pluviais, galeria de esgoto, duto
condutor de eletricidade ou telefone, mesmo que abandonados, em
área sujeita a inundação e em área de proteção ambiental integral.

Art. 18 - Ficam proibidas, nas áreas de destinação final de resíduos
sólidos:

I - a utilização de resíduos sólidos como alimentação animal;
II - a catação de resíduos sólidos em qualquer hipótese;
III - a fixação de habitações temporárias ou permanentes.
Parágrafo único - Na hipótese de ocorrência das situações previstas

nos incisos I e II do “caput” deste artigo, o Município deverá
apresentar proposta de inserção social para as famílias de catadores,
incluindo programas de ressocialização para crianças, adolescentes e
adultos e a garantia de meios para que passem a freqüentar a escola,
medidas que passarão a integrar o Plano de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos do Município.

Art. 19 - O solo e o subsolo somente poderão ser utilizados para
armazenamento, acumulação, tratamento e disposição final de
resíduos sólidos se essas ações forem feitas de forma técnica e
ambientalmente adequada e autorizadas pelo órgão ambiental
competente.

Art. 20 - O licenciamento pelo órgão de controle ambiental para
disposição de resíduos em cava de mina exaurida, mina subterrânea
ou área degradada depende da comprovação do não-
comprometimento da qualidade do ambiente ou da saúde pública, em
conformidade com o Plano Estadual de Recursos Hídricos.

Parágrafo único - O procedimento de que trata o “caput” não se
aplica às regiões cársticas.

Seção III
Dos Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

Art. 21 - A gestão integrada de resíduos sólidos compreende as
atividades referentes à elaboração e à implementação dos Planos de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, assim como sua fiscalização e
seu aperfeiçoamento, e o controle dos serviços de manejo integrado
dos resíduos sólidos.

Art. 22 – Elaborarão Plano de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos:
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I - os Municípios e os gerenciadores;
II - os fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes,

prestadores de serviços e as demais fontes geradoras previstas em
regulamento.

§ 1º - Comprovada a utilização de serviço público de coleta prestado
pelo Município ou a contratação de serviço terceirizado de
gerenciamento, as fontes geradoras mencionadas no inciso II do
“caput” ficarão dispensadas da elaboração do Plano de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos.

§ 2º - Os Municípios poderão estabelecer consórcios intermunicipais
para a elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

Art. 23 - O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos será
elaborado segundo os princípios e diretrizes estabelecidos nesta lei e
conterá, no mínimo:

I - informações sobre a origem, a caracterização e o volume de
resíduos sólidos gerados, bem como os prazos para sua destinação;

II - os procedimentos a serem adotados na segregação, na coleta,
na classificação, no acondicionamento, no armazenamento, no
transporte, no tratamento e na destinação final licenciada, conforme a
classificação dos resíduos sólidos, indicando-se os locais e as
condições em que essas atividades serão executadas;

III - as ações preventivas e corretivas a serem praticadas no caso de
situações de manuseio incorreto ou acidentes;

IV - a forma de operacionalização das exigências relativas à gestão
de resíduos sólidos, bem como as intervenções necessárias e as
possibilidades reais de implementação de tais exigências;

V - as modalidades de manuseio que correspondam às
particularidades dos resíduos sólidos e dos materiais que os
constituem, inclusive no que se refere aos resíduos provenientes dos
serviços de saúde, com vistas à proteção da saúde pública e do meio
ambiente;

VI - os procedimentos a serem adotados pelos prestadores de
serviços e as respectivas formas de controle;

VII - os indicadores de desempenho operacional e ambiental;
VIII - as formas de participação da sociedade no processo de

implementação, fiscalização e controle social do Plano;
IX - as ações ou os instrumentos que poderão ser utilizados para
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promover a inserção das organizações produtivas de catadores de
materiais recicláveis e de outros operadores de resíduos sólidos na
coleta, no beneficiamento e na comercialização desses materiais.

§ 1º - O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos dos
Municípios estabelecerá a forma de gestão dos resíduos sólidos de
geração difusa e conterá, além do previsto nos incisos do “caput”,
normas gerais de conduta para os geradores de resíduos sólidos, bem
como instruções e diretrizes para que estes elaborem seus Planos de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

§ 2° - Serão asseguradas formas de participação da sociedade no
processo de elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos.

Art. 24 - O acesso a recursos do Estado destinados a entidades
públicas municipais responsáveis pela gestão de resíduos sólidos de
geração difusa fica condicionado à previsão, nos Planos de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos dos Municípios, de incentivos
econômico-financeiros que estimulem a participação do gerador, do
comerciante, do prestador de serviços e do consumidor nas atividades
de segregação, coleta, manuseio e destinação final dos resíduos
sólidos.

Seção IV
Da logística reversa

Art. 25 - A instituição da logística reversa tem por objetivos:
I - promover ações para garantir que o fluxo dos resíduos sólidos

gerados seja direcionado para a sua cadeia produtiva ou para cadeias
produtivas de outros geradores;

II - incentivar a substituição dos insumos por outros que não
degradem o meio ambiente;

III - estimular a produção e o consumo de produtos derivados de
materiais reciclados e recicláveis;

IV - promover o alinhamento entre os processos de gestão
empresarial e mercadológica e os de gestão ambiental, com o objetivo
de estabelecer estratégias sustentáveis;

V - propiciar condições para que as atividades produtivas alcancem
níveis elevados de eficiência e sustentabilidade.

Art. 26 - Na implementação da logística reversa, caberá:
I - ao consumidor:
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a) acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos

sólidos gerados e adotar práticas que possibilitem a redução de sua
geração;

b) dispor adequadamente, após a utilização dos produtos, os
resíduos sólidos reversos para coleta;

II - ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos:

a) adotar tecnologias que permitam absorver ou reaproveitar os
resíduos sólidos reversos oriundos dos serviços públicos de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos;

b) articular com os geradores de resíduos sólidos a implementação
da estrutura necessária para garantir o fluxo de retorno dos resíduos
sólidos reversos oriundos dos serviços de limpeza urbana;

c) manter postos de coleta para os resíduos sólidos reversos e dar
destinação final ambientalmente adequada aos rejeitos;

III - ao fabricante e ao importador de produtos:
a) recuperar os resíduos sólidos na forma de novas matérias-primas

ou novos produtos, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos;
b) desenvolver e implementar tecnologias que absorvam os resíduos

sólidos reversos ou eliminem-nos de sua produção;
c) manter postos de coleta de resíduos sólidos reversos disponíveis

aos revendedores, comerciantes e distribuidores e dar destinação final
ambientalmente adequada aos rejeitos;

d) garantir, em articulação com sua rede de comercialização, o fluxo
de retorno dos resíduos sólidos reversos;

e) divulgar informações sobre a localização dos postos de coleta dos
resíduos sólidos reversos e mensagens educativas de combate ao
descarte inadequado, por meio de campanhas publicitárias e
programas;

IV - aos revendedores, comerciantes e distribuidores de produtos:
a) receber, acondicionar e armazenar temporariamente, de forma

ambientalmente segura, os resíduos sólidos reversos oriundos dos
produtos revendidos, comercializados ou distribuídos;

b) manter postos de coleta para os resíduos sólidos reversos
disponíveis aos consumidores;

c) informar o consumidor sobre a coleta dos resíduos sólidos
reversos e sobre seu funcionamento.
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Art. 27 - Os resíduos sólidos reversos coletados pelos serviços de

limpeza urbana serão dispostos em instalações ambientalmente
adequadas e seguras, para que os geradores providenciem o retorno
para o ciclo do produto ou para outro ciclo produtivo.

Parágrafo único - Para o cumprimento do disposto neste artigo, o
responsável pelos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos priorizará a contratação de organizações produtivas
de catadores de materiais recicláveis formadas por pessoas físicas de
baixa renda.

CAPÍTULO V
DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES

Art. 28 - O órgão ambiental competente manterá banco de dados
atualizado com informações relativas a resíduos sólidos gerados,
especialmente os industriais e perigosos, indústrias de reciclagem,
transporte e destinação final devidamente licenciados.

Art. 29 - Os geradores de resíduos sólidos são responsáveis pela
gestão dos mesmos.

Art. 30 - Caso o órgão ambiental competente verifique que o gerador
prestou informações errôneas ou equivocadas que possam causar
danos ou prejuízos aos consumidores ou ao meio ambiente, fica o
responsável obrigado a reparar o eventual dano causado, nos termos
da legislação vigente.

Art. 31 - Os resíduos sólidos de geração determinada que não
possuam características de toxicidade, patogenicidade, reatividade,
corrosividade, inflamabilidade e explosividade poderão ser
equiparados aos resíduos sólidos domiciliares e destinados a aterros
sanitários licenciados, a critério dos Municípios.

Art. 32 - O gestor poderá contratar terceiros, devidamente
licenciados pelo órgão competente, para a execução de quaisquer das
etapas do processo de gestão dos resíduos sólidos.

Art. 33 - São obrigações dos geradores de resíduos sólidos:
I - de fabricantes e importadores:
a) adotar tecnologias que permitam reduzir, reutilizar, reaproveitar

ou reciclar os resíduos sólidos especiais;
b) coletar os resíduos sólidos especiais, em articulação com sua

rede de comercialização e com o poder público municipal, com a
implementação da estrutura necessária para garantir o fluxo de
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retorno desses resíduos e dar-lhes destinação final ambientalmente
adequada, sob pena de responder civil e criminalmente, nos termos
da legislação ambiental;

c) garantir que estejam impressas nos materiais que acondicionam
os produtos de sua responsabilidade, em local visível e destacado,
informações sobre as possibilidades de reutilização e tratamento dos
resíduos e sobre os riscos ambientais resultantes do descarte no solo,
em curso d'água ou qualquer outro local que não aquele previsto em
lei ou autorizado pelo órgão ambiental competente;

II - de revendedores, comerciantes e distribuidores:
a) articular com os fabricantes e importadores e com o poder público

municipal a coleta e a implementação da estrutura necessária para
garantir o fluxo de retorno dos resíduos sólidos especiais e dar-lhes
disposição final ambientalmente adequada, sob pena de responder
civil e criminalmente, nos termos da legislação ambiental;

b) garantir o recebimento dos resíduos sólidos especiais, criar e
manter locais destinados a sua coleta e informar ao consumidor a
localização desses postos;

III - de consumidores, após a utilização do produto, efetuar a entrega
dos resíduos sólidos especiais aos comerciantes e distribuidores ou
destiná-los aos postos de coleta.

§ 1° - Na operação de coleta e manuseio dos resíduo s sólidos
recicláveis, poderá ser incentivada a parceria ou a contratação formal
das organizações de catadores existentes no Município, com vistas ao
atendimento das diretrizes da política instituída por esta lei, as quais
passarão a responder solidariamente pelo adequado armazenamento
e gerenciamento dos resíduos, até que ocorra a sua efetiva entrega
ao gerador responsável.

§ 2º - O poder público municipal poderá instituir formas de
ressarcimento pela prestação efetiva dos serviços públicos de coleta,
tratamento e destinação final dos resíduos sólidos.

Art. 34 - O gerador sob cuja responsabilidade for realizado o
transporte de resíduos sólidos adotará as medidas necessárias para
que este seja realizado em condições que garantam a segurança do
pessoal envolvido e a preservação do meio ambiente e da saúde
pública, bem como o cumprimento da legislação aplicável.

Art. 35 - Cabe aos geradores a que se refere o art. 34:
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I - administrar e custear o gerenciamento integrado dos resíduos

sólidos sob sua responsabilidade;
II - garantir a segurança na implementação das ações, de forma a

oferecer o menor risco possível para os consumidores, catadores e
demais operadores de resíduos sólidos e à população;

III - zelar pela segurança e pela manutenção de áreas para
armazenagem temporária;

IV - manter atualizadas e disponíveis para consulta pelos órgãos
competentes informações completas sobre as atividades e o controle
do manejo dos resíduos sólidos sob sua responsabilidade;

V - desenvolver programas de capacitação continuada e assistida,
voltados para a gestão integrada de resíduos sólidos.

Art. 36 - No caso de ocorrência envolvendo resíduos sólidos que
coloque em risco o meio ambiente e a saúde pública, verificada desde
a geração até a destinação final do resíduo, será responsável pela
execução de medidas corretivas:

I - o gerador, nos acidentes ocorridos em seu centro produtivo;
II - o gerador e o transportador, nos acidentes ocorridos durante o

transporte dos resíduos sólidos;
III - o gerador e o gerenciador dos centros de coleta e das unidades

de destinação final, nos acidentes ocorridos em suas instalações.
§ 1° - Em caso de ocorrência acidental que envolva resíduos sólidos

com características perigosas ou danosas ao meio ambiente, o
responsável comunicará o ocorrido aos órgãos ambientais e de saúde
pública competentes, na maior brevidade possível, obrigando-se ainda
a indenizar e recuperar a área degradada, sem prejuízo das sanções
civis e penais cabíveis.

§ 2° - Nos casos em que não for identificado o gera dor responsável
pela ocorrência, o poder público assumirá a responsabilidade pela
definição dos mecanismos institucionais, administrativos e financeiros
que se fizerem necessários para a recuperação do local.

§ 3° - O gerador responsável por resíduo derramado,  vazado ou
despejado acidentalmente fornecerá, complementarmente, quando
solicitado pelo órgão ambiental competente, todas as informações
relativas à quantidade e à composição do referido material, bem como
a sua periculosidade e aos procedimentos de desintoxicação e
descontaminação.



1865
Art. 37 - Os gerenciadores de unidades receptoras de resíduos

sólidos deverão requerer aos órgãos competentes registro de
encerramento de atividades, quando da sua ocorrência.

Parágrafo único - A formalização do pedido de registro a que se
refere o “caput” deverá, para as atividades previstas em regulamento,
ser acompanhada de relatório conclusivo de auditoria ambiental
atestando a qualidade do solo, do ar e das águas na área de impacto
do empreendimento.

Art. 38 - O Estado apoiará, de modo a ser definido em regulamento,
os Municípios que gerenciarem os resíduos sólidos urbanos em
conformidade com seus Planos de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos.

Art. 39 - O órgão municipal competente fiscalizará a adoção das
medidas destinadas à higiene, à saúde e à segurança e o
acompanhamento dos operadores de resíduos sólidos e manterá
profissional técnico habilitado para a implementação de tais medidas.

Art. 40 - É de responsabilidade dos órgãos ambientais estaduais e
municipais, em função da competência designada para atividades de
impacto regional ou local, o controle ambiental, compreendendo o
licenciamento e a fiscalização, sobre todo e qualquer sistema, público
ou privado, de geração, coleta, transporte, armazenamento,
tratamento de resíduos sólidos e disposição final ambientalmente
adequada de rejeitos.

Art. 41 - Respeitadas as diversidades regionais, locais, econômicas
e logísticas, ficará a cargo do Estado e dos Municípios a
implementação das políticas públicas que se mostrarem mais
adequadas ao atendimento das diretrizes estabelecidas nesta lei,
notadamente daquelas relativas:

I - à regulamentação do mercado de reciclagem no âmbito do seu
território, respeitados os princípios da legalidade, da impessoalidade,
da moralidade, da publicidade e da eficiência;

II - à articulação entre os gestores, visando ao estabelecimento de
parcerias e de cooperação técnica e financeira;

III - ao estabelecimento da responsabilidade dos geradores de
resíduos reversos;

IV - ao incentivo à pesquisa de técnicas de tratamento de resíduos
sólidos e disposição final ambientalmente adequada de rejeitos;
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V - à criação de novos mercados para os produtos reciclados e

recicláveis;
VI - à inserção social e econômica das organizações produtivas de

catadores de materiais recicláveis.
Art. 42 - A pessoa física ou jurídica contratada ou responsável, em

qualquer hipótese, pela execução de etapa do manejo integrado de
resíduos sólidos e os geradores desses resíduos sólidos, inclusive o
poder público, são solidariamente responsáveis pelos atos praticados
no exercício de sua atividade.

CAPÍTULO VI
DOS PROCEDIMENTOS RELATIVOS AOS RESÍDUOS SÓLIDOS

ESPECIAIS
Art. 43 - A metodologia a ser empregada no manuseio dos resíduos

sólidos especiais será objeto do Plano de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos.

Art. 44 - Cabe aos Municípios, na elaboração de suas políticas de
resíduos sólidos:

I - determinar, de acordo com as normas vigentes e de modo a
garantir a proteção da saúde, as formas de acondicionamento,
transporte, armazenamento, e tratamento dos resíduos sólidos
especiais, bem como da disposição final ambientalmente adequada de
seus rejeitos;

II - criar, instalar e manter, no âmbito de sua competência, centros
de coleta adequados para o recolhimento e o armazenamento dos
resíduos sólidos especiais, até que se dê a disposição final
ambientalmente adequada de seus rejeitos, bem como determinar que
os geradores particulares adotem providências de igual natureza;

III - promover, em conjunto com os geradores de resíduos sólidos
especiais, estudos e pesquisas destinados a desenvolver processos
com vistas à redução de resíduos e oferecer alternativas sustentáveis
para o seu tratamento e a disposição final ambientalmente adequada
dos rejeitos.

CAPÍTULO VII
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS PERIGOSOS

Art. 45 - Os órgãos estaduais competentes editarão as normas
relativas à gestão dos resíduos sólidos perigosos.

Art. 46 - O transporte, o armazenamento, o depósito, a guarda e o
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processamento de resíduos perigosos no Estado depende de prévia
autorização dos órgãos ambientais competentes.

Parágrafo único - A importação e a exportação de resíduos
perigosos deverão ser comunicadas ao Conselho Estadual de Política
Ambiental – Copam.

CAPÍTULO VIII
DAS PENALIDADES

Art. 47 - A ação ou a omissão das pessoas físicas ou jurídicas que
caracterizem inobservância dos preceitos desta lei e de seus
regulamentos sujeitam os infratores às seguintes penalidades
administrativas, sem prejuízo das sanções civis e penais cabíveis:

I - advertência;
II - multa simples;
III - multa diária;
IV - apreensão de animais, produtos, instrumentos, petrechos,

equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração;
V - suspensão parcial ou total de atividade;
VI - restritiva de direitos;
VII - embargo de obra ou atividade;
VIII - demolição de obra.
§ 1° - A multa, de R$50,00 (cinqüenta reais) a R$50 .000.000,00

(cinqüenta milhões de reais), será corrigida periodicamente, com base
nos índices estabelecidos na legislação pertinente.

§ 2° - O regulamento desta lei estabelecerá a pauta  tipificada das
infrações.

CAPÍTULO IX
DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 48 - Os instrumentos econômicos e financeiros da Política
Estadual de Resíduos Sólidos são os previstos na Lei n° 14.128, de
19 de dezembro de 2001.

Art. 49 - O Poder Executivo enviará à Assembléia, no prazo de cento
e vinte dias contados da data de publicação desta lei, projeto de lei
dispondo sobre o Fundo Estadual de Resíduos Sólidos.

Art. 50 - O art. 4° da Lei n° 14.128, de 2001, pass a a vigorar com a
seguinte redação:

“Art. 4° - Os benefícios relativos à Política Estad ual de Reciclagem
de Materiais serão concedidos exclusivamente ao usuário, ao produtor
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e ao comerciante cadastrados na Semad.”.

Art. 51 - Ficam acrescentados à Lei n° 14.128, de 2 001, os
seguintes arts. 4°-A a 4°-N:

“Art. 4°-A - Em observância às disposições constitu cionais, o poder
público estadual proporá alternativas de fomentos e incentivos
creditícios ou financeiros para indústrias e instituições que se
dispuserem a trabalhar com produtos reciclados ou a fabricar ou
desenvolver novos produtos ou materiais a partir de matérias-primas
recicladas.

Art. 4°-B - O Estado, observadas as políticas de ap licação das
agências financeiras oficiais de fomento, estabelecidas pelas leis de
diretrizes orçamentárias, ou por meio de incentivos creditícios, atuará
com vistas a estruturar linhas de financiamento para atender
prioritariamente as iniciativas de:

I - prevenção ou redução da geração, reutilização, reaproveitamento
e reciclagem de resíduos sólidos no processo industrial produtivo;

II - desenvolvimento de pesquisas e produtos que atendam aos
princípios de preservação e conservação ambiental;

III - apoio aos Municípios para a elaboração e a implantação dos
Planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, a que se refere a lei
que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos;

IV - apoio às organizações produtivas de catadores de materiais
recicláveis para implantação de infra-estrutura física e aquisição de
equipamentos;

V - aplicação de tecnologias adequadas ao manejo integrado de
resíduos sólidos, incluindo os resíduos sólidos domiciliares;

VI - aproveitamento energético de resíduos sólidos orgânicos de
origem urbana e rural;

VII - aproveitamento dos resíduos sólidos rurais orgânicos
provenientes da pecuária intensiva;

VIII - implantação e manutenção de sistemas municipais de limpeza
urbana que busquem a sustentabilidade por meio de taxas ou tarifas;

IX - implantação e manutenção de sistemas regionais de destinação
final de resíduos sólidos urbanos.

Art. 4°-C - Quando da aplicação das políticas de fo mentos ou
incentivos creditícios destinadas a atender aos objetivos constantes
no art. 4°-B, as instituições oficiais de crédito e staduais estabelecerão
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critérios que possibilitem:

I - o aumento da capacidade de endividamento do beneficiário;
II - o aumento do limite financiável;
III - a aplicação da menor taxa de juros do sistema financeiro;
IV - a redução das taxas de juros aplicáveis à operação;
V - os parcelamentos das operações de crédito e financiamento.
Art. 4°-D - Para que sejam atendidos os objetivos d a Política

Estadual de Resíduos Sólidos, os entes públicos, no âmbito de suas
competências, deverão editar leis com o objetivo de promover
incentivos fiscais, financeiros ou creditícios, respeitadas as limitações
da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, para as
entidades dedicadas à reutilização, à reciclagem e ao tratamento de
resíduos sólidos, bem como para o desenvolvimento de programas
voltados para a gestão integrada de resíduos, em parceria com as
organizações de catadores e outros operadores de resíduos sólidos.

Art. 4°-E - A existência de Política de Resíduos Só lidos no âmbito do
Município é fator condicionante para a transferência voluntária de
recursos e a concessão de financiamento por parte do Estado para a
implementação e a manutenção de projetos de destinação final
ambientalmente adequada.

Art. 4°-F - O Estado e os Municípios poderão instit uir e orientar a
execução de programas de incentivo de projetos de interesse social,
inclusive projetos destinados ao reaproveitamento dos resíduos
sólidos, com a participação de investidores privados, mediante
operações estruturadas de financiamento realizadas com recursos de
fundos privados de investimento, de capitalização ou de previdência
complementar.

Art. 4°-G - O Estado estabelecerá diretrizes e forn ecerá meios para
a criação de fundos estadual e municipais de resíduos sólidos, cujas
programações serão orientadas para a produção, a instalação e a
operação de sistemas e processos destinados à criação, à absorção
ou à adequação de tecnologias, iniciativas de educação ambiental,
inserção social e contratação de associações e cooperativas de
catadores de materiais recicláveis, em consonância com as
prioridades definidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias do exercício.

Art. 4°-H - As instituições públicas ou privadas qu e promovam ações
complementares às obrigatórias, nos moldes da legislação aplicável e
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em consonância com os objetivos, princípios e diretrizes da Política
Estadual de Resíduos Sólidos, terão prioridade na concessão de
benefícios financeiros ou creditícios por parte dos organismos de
crédito e fomento ligados ao poder público estadual.

Art. 4°-I - As pessoas jurídicas de direito privado  que invistam em
ações de capacitação tecnológica com o objetivo de criar, desenvolver
ou absorver inovações para a redução, a reutilização e o tratamento
de resíduos sólidos ou a disposição final ambientalmente adequada
de rejeitos terão prioridade no recebimento de incentivos fiscais ou
financeiros instituídos para esta finalidade.

Parágrafo único - Na realização das ações de capacitação
mencionadas no “caput”, será dada preferência à contratação de
universidades, instituições de pesquisa e outras empresas com
capacitação técnica reconhecida, ficando o titular da contratação
responsável pela administração do contrato e pelo controle da
utilização e da aplicação prática dos resultados dessas ações.

Art. 4°-J - O Estado adotará instrumentos econômico s visando a
incentivar:

I - programas de coleta seletiva eficientes e eficazes,
preferencialmente em parceria com organizações de catadores;

II - Municípios que se dispuserem a receber resíduos sólidos
provenientes de soluções consorciadas.

Art. 4°-K - Os serviços de limpeza urbana e de cole ta de lixo serão
custeados, preferencialmente, por tarifas e taxas

Art. 4°-L - A unidade recicladora gozará de benefíc ios fiscais e
tributários, nos termos de normas específicas editadas pelo Poder
Executivo.

Parágrafo único - Os benefícios de que trata o “caput” serão
concedidos sob a forma de créditos especiais, deduções, isenções de
impostos, tarifas diferenciadas, prêmios, empréstimos e demais
modalidades especificamente estabelecidas na legislação pertinente.

Art. 4°-M - O Estado estabelecerá formas de incenti vos fiscais para a
aquisição, pelos Municípios, de equipamentos apropriados ao setor de
limpeza urbana.

Parágrafo único - A concessão dos incentivos previstos no “caput”
fica condicionada à comprovação, pelos Municípios, da existência de
Política Municipal de Resíduos Sólidos.
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Art. 4°-N - As entidades e organizações que promova m ações

relevantes na gestão de resíduos sólidos receberão incentivos do
Estado, nos termos da lei, sob a forma de créditos especiais,
deduções, isenções tributárias, tarifas diferenciadas, prêmios,
empréstimos e demais modalidades de incentivo estabelecidas na
legislação pertinente.”.

Art. 52 - A ementa da Lei n° 14.128, de 2001, passa  a ser: “Dispõe
sobre a Política Estadual de Reciclagem de Materiais e sobre os
instrumentos econômicos e financeiros aplicáveis à Gestão de
Resíduos Sólidos.”.

Art. 53 - O prazo para a elaboração dos Planos de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos dos Municípios será estabelecido pelo Copam,
observado o prazo máximo de cinco anos contados da data de
publicação da regulamentação desta lei.

Art. 54 - A alínea “a” do inciso VIII do art. 1º da Lei n° 13.803, de 27
de dezembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação,
ficando acrescentada ao inciso a seguinte alínea “d”:

“Art. 1° - (...)
VIII - (...)
a) parcela de, no máximo, 50% (cinqüenta por cento) do total será

distribuída aos Municípios cujos sistemas de tratamento ou disposição
final de lixo ou de esgoto sanitário, com operação licenciada pelo
órgão ambiental estadual, atendam, no mínimo, a 70% (setenta por
cento) e 50% (cinqüenta por cento) da população, respectivamente,
sendo que o valor máximo a ser atribuído a cada Município não
excederá 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 –, bem como aos Municípios que
comprovadamente tenham implantado em seu território sistema de
coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos;

(...)
d) os recursos recebidos na forma da alínea “a” serão utilizados

prioritariamente na contratação de cooperativas e associações de
catadores de materiais recicláveis, para a realização de serviços de
coleta seletiva de resíduos sólidos urbanos;”.
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Art. 55 - Aplica-se o disposto no art. 224 da Lei n° 6.763, de 26 de

dezembro de 1975, à Lei n° 10.545, de 13 de dezembr o de 1991, e ao
Decreto n° 41.203, de 8 de agosto de 2000, que a re gulamenta.

Art. 56 - Fica revogada a Lei n° 16.682, de 10 de j aneiro de 2007.
Art. 57 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas

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

2.184/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.184/2008, de autoria do Deput ado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara de utilidade pública a Comunidade
Terapêutica Resgate para Cristo, com sede no Município de Extrema,
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° 2.184/2008
Declara de utilidade pública a entidade Comunidade Terapêutica

Resgate para Cristo, com sede no Município de Extrema.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a ent idade Comunidade

Terapêutica Resgate para Cristo, com sede no Município de Extrema.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

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

2.686/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.686/2008, de autoria do Deput ado Jayro
Lessa, que declara de utilidade pública a Associação João Wenceslau
Junqueira – Ajowen –, com sede no Município de Matozinhos, 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° 2.686/2008
Declara de utilidade pública a Associação João Wenceslau

Junqueira – Ajowen –, com sede no Município de Matozinhos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação João

Wenceslau Junqueira – Ajowen –, com sede no Município de
Matozinhos.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

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

2.712/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.712/2008, de autoria do Deput ado Gil Pereira,
que declara de utilidade pública a Associação Assistencial Creche
Carlos de Moraes, com sede no Município de Juiz de Fora, 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° 2.712/2008
Declara de utilidade pública a Associação Assistencial Creche

Carlos de Moraes, com sede no Município de Juiz de Fora.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação

Assistencial Creche Carlos de Moraes, com sede no Município de Juiz
de Fora.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2008.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

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

2.759/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.759/2008, de autoria do Deput ado Eros
Biondini, que declara de utilidade pública a Associação Comunitária
dos Moradores do Bairro Morro do Cruzeiro, com sede no Município
de Lagoa Santa, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.759/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos

Moradores do Bairro Morro do Cruzeiro, com sede no Município de
Lagoa Santa.

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

Comunitária dos Moradores do Bairro Morro do Cruzeiro, com sede no
Município de Lagoa Santa.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

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

2.769/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.769/2008, de autoria do Deput ado Wander
Borges, que declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Luiz
Boaventura Ribeiro, 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
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final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.769/2008
Declara de utilidade pública o Lar dos Idosos Luiz Boaventura

Ribeiro, com sede no Município de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Lar  dos Idosos Luiz

Boaventura Ribeiro, com sede no Município de Sabará.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

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

2.772/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.772/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que altera as Leis n° 15.293, de 5 de agost o de 2004, n°
15.464, n° 15.465, n° 15.466, n° 15.467, de 13 de j aneiro de 2005, e
n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005, e cria a carr eira de Médico da
Área de Seguridade Social, 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° 2.772/2008
Altera as Leis n° 15.293, de 5 de agosto de 2004, n ° 15.464, n°

15.465, n° 15.466 e n° 15.467, de 13 de janeiro de 2005, e n° 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. 1° - O “caput” e o § 2° do art. 35 da Lei n° 1 5.293, de 5 de

agosto de 2004, passam a vigorar com a seguinte redação, e fica
acrescentado ao artigo o § 9° a seguir:

“Art. 35 - A carga horária semanal de trabalho do Professor de
Educação Básica poderá ser acrescida de até dezoito horas-aula,
para que seja ministrado conteúdo curricular para o qual o professor
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seja habilitado ou que esteja autorizado a lecionar, remuneradas com
valor adicional proporcional ao valor do vencimento básico
estabelecido na tabela da carreira de Professor de Educação Básica,
enquanto perdurar essa situação.

(...)
§ 2° - As aulas atribuídas por exigência curricular  não estão

incluídas no limite estabelecido no “caput”.
(...)
§ 9° - Ao servidor alcançado pelo art. 7° da Lei Co mplementar n°

100, de 5 de novembro de 2007, ocupante de cargo com carga horária
semanal inferior a dezoito horas-aula, poderá ser atribuída extensão
de carga horária no mesmo conteúdo do cargo, em cargo vago ou em
substituição.”.

Art. 2° - Fica acrescentado ao art. 6° da Lei n° 15 .464, de 13 de
janeiro de 2005, o seguinte § 1°, passando o seu pa rágrafo único a
vigorar como § 2°, com a redação que segue:

“Art. 6° - (...)
§ 1° - 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. 3° - Os itens II.1 e II.2 do Anexo II da Lei n ° 15.464, de 2005,
passam a vigorar com as seguintes alterações:

“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 – SRE.

(...)
II.2 - Gestor Fazendário – Gefaz
Em caráter geral, as atribuições da Secretaria de Estado de

Fazenda não privativas do Auditor Fiscal, em particular as atribuições
relativas às atividades de competência da Subsecretaria da Receita
Estadual - SRE -, especialmente:”.
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Art. 4° - Fica acrescentado ao art. 1° da Lei n° 15 .465, de 13 de

janeiro de 2005, o seguinte inciso VII:
“Art. 1° - (...)
VII – Médico da Área de Seguridade Social.”.
Art. 5° - O inciso I do art. 3° da Lei n° 15.465, d e 2005, passa a

vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o
parágrafo único a seguir:

“Art. 3° - (...)
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;

(...)
Parágrafo único - 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, seguida da especialidade relativa à classe
ocupada na data de publicação desta lei, conforme constante na
Tabela IV.1 do Anexo IV desta lei.”.

Art. 6° - O art. 8° da Lei n° 15.465, de 2005, pass a 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;

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.

§ 1° - 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
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Pinheiro terão carga horária semanal de trabalho de doze horas.

§ 2° - 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.

§ 3° - Na hipótese de dispensa do regime de trabalh o previsto no §
1°, o servidor passará a cumprir carga horária sema nal de trabalho de
vinte horas.

§ 4° - Na hipótese de dispensa da função mencionada  no § 2° ou de
desempenho de função diversa da de Técnico de Radiologia, o
servidor passará a cumprir carga horária semanal de trabalho de trinta
horas.”.

Art. 7° - O “caput” do inciso III do art. 10 da Lei  n° 15.465, de 2005,
passa a vigorar com a seguinte redação, e o artigo fica acrescido do §
4º a seguir:

“Art. 10 - (...)
III - para as carreiras de Analista de Seguridade Social e Médico da

Área de Seguridade Social:
(...)
§ 4° - 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. 8° - Ficam transformados seiscentos e cinqüent a e seis cargos
da carreira de Analista de Seguridade Social, instituída pela Lei n°
15.465, de 2005, lotados no Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Minas Gerais - Ipsemg -, em seiscentos e cinqüenta e seis
cargos da carreira de Médico da Área de Seguridade Social.

Parágrafo único - Em função das transformações de cargos de que
trata o “caput”, a quantidade de cargos da carreira de Analista de
Seguridade Social, constante no item I.1.3 do Anexo I da Lei n°
15.465, de 2005, passa a ser de mil e vinte e sete.

Art. 9° - Os sessenta cargos correspondentes às fun ções públicas
da carreira de Analista de Seguridade Social, no exercício da função
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de Médico, cujos detentores tiverem sido efetivados em decorrência
do disposto nos arts. 105 e 106 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, acrescentados pela Emenda à
Constituição n° 49, de 13 de junho de 2001, ficam t ransformados 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 n° 15.465, d e 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 cargos da carreira de Médico da Área de
Seguridade Social cujos ocupantes forem 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 n° 15 .465, de 2005, o

item I.1.4, nos termos do Anexo I desta lei.
Art. 12 - O item II.1.3 do Anexo II da Lei n° 15.46 5, 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, mediante a aplicação
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 n° 1 5.465, 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
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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, bem como desempenhar outras tarefas que exijam a
aplicação de conhecimentos especializados de Medicina, no âmbito
de atuação do Ipsemg.”.

Art. 14 - A tabela constante no Anexo III da Lei n° 15.465, de 2005,
passa a vigorar na forma do Anexo II desta lei.

Art. 15 - O servidor que teve seu cargo transformado nos termos dos
arts 8° e 9º desta lei será posicionado, por meio d e Resolução
Conjunta do Secretário de Estado de Planejamento e Gestão e do
Presidente do Ipsemg, na estrutura da carreira de que trata o item
I.1.4 do Anexo I da Lei n° 15.465, de 2005, acresce ntado por esta lei,
de acordo com a correlação constante no Anexo III desta lei.

Parágrafo único - O servidor de que trata o “caput” será posicionado
no mesmo nível e grau em que se encontrar na data de publicação
desta lei, não acarretando o posicionamento acréscimo ou redução na
remuneração.

Art. 16 - Ficam criados vinte cargos da carreira de Gestor em
Ciência e Tecnologia, de que trata a Lei n° 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 n° 15.466, de
2005, passa a ser de duzentos e setenta e cinco.

Art. 17 - Ficam criados dezoito cargos da carreira de Gestor de
Cultura e vinte e um cargos da carreira de Técnico de Cultura de que
trata a Lei n° 15.467, de 13 de janeiro de 2005, pe rtencentes 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 n° 15.467, de 2005, passa a ser, respectivament e, de trezentos e
seis e trezentos e quarenta e dois.

Art. 18 - Fica acrescentado ao Anexo V da Lei n° 15 .961, de 30 de
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dezembro de 2005, o item V.1.4, na forma constante do Anexo IV
desta lei.

Art. 19 - Ficam revogados o art. 26 e o inciso III do art. 40 da Lei nº
17.600, de 1º de julho de 2008.

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Ana Maria Resende, relatora - Dimas

Fabiano.
ANEXO I

(a que se refere o art. 11 da Lei n° , de de de 200 8.)
“ANEXO I

(a que se referem os arts. 1°, 24, 27, 30 e 34 da L ei n° 15.465, de 13
de janeiro de 2005)

(...)
I.1.4 - MÉDICO DA ÁREA DE SEGURIDADE SOCIAL
CARGA HORÁRIA SEMANAL DE TRABALHO: 20 HORAS
* - A tabela contendo o Anexo I foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 19.12.2008.
ANEXO II

(a que se refere o art. 14 da Lei n° , de de de 200 8.)
“ANEXO III

(a que se refere o § 5° do art. 37 da Lei n° 15.465 , de 13 de janeiro de
2005.)

Quantitativo dos Cargos Resultantes de Efetivação pela Emenda à
Constituição n° 49, de 13 de junho de 2001, e das F unções Públicas

não Efetivadas do Quadro de Pessoal do Ipsemg
* - A tabela contendo o Anexo II foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 19.12.2008.
ANEXO III

(a que se refere o art. 15 da Lei n° , de de de 200 8.)
* - A tabela contendo o Anexo III foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 19.12.2008.
ANEXO IV

(a que se refere o art. 18 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.)
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TABELAS DE VENCIMENTO BÁSICO DOS SERVIDORES DAS
CARREIRAS DO GRUPO DE ATIVIDADES DE SEGURIDADE

SOCIAL
(...)
V.1.4. CARREIRA DE MÉDICO DA ÁREA DE SEGURIDADE

SOCIAL
CARGA HORÁRIA: 20 HORAS
* - A tabela contendo o Anexo IV foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 19.12.2008.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.778/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.778/2008, de autoria do Deput ado Padre João,
que declara de utilidade pública o Instituto de Ação Comunitária – IAC
–, com sede no Município de Ipatinga, foi aprovado em turno único, na
forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.778/2008
Declara de utilidade pública o Instituto de Ação Comunitária – IAC –,

com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto de Ação

Comunitária – IAC –, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

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

2.779/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.779/2008, de autoria do Deput ado Padre João,
que declara de utilidade pública o Conselho Metropolitano de Ouro
Preto da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede nesse
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Município, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.779/2008
Declara de utilidade pública o Conselho Metropolitano de Ouro Preto

da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Ouro Preto.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Con selho

Metropolitano de Ouro Preto da Sociedade de São Vicente de Paulo,
com sede no Município de Ouro Preto.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gilberto Abramo, relator -

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

2.782/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.782/2008, de autoria do Deput ado Carlos
Mosconi, que declara de utilidade pública a Associação Roseiras, com
sede no Município de Bandeira do Sul, 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° 2.782/2008
Declara de utilidade pública a Associação Roseiras, com sede no

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

com sede no Município de Bandeira do Sul.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.792/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.792/2008, de autoria do Deput ado Elmiro
Nascimento, que declara de utilidade pública o Conselho Particular
Frederico Ozanam, com sede no Município de Lagoa Grande, 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° 2.792/2008
Declara de utilidade pública o Conselho Particular Frederico

Ozanam da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede no
Município de Lagoa Grande.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o Con selho Particular

Frederico Ozanam da Sociedade de São Vicente de Paulo, com sede
no Município de Lagoa Grande.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.798/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.798/2008, de autoria do Deput ado Vanderlei
Miranda, que declara de utilidade pública o Instituto Beneficente Horta,
com sede no Município de Ribeirão das Neves, foi aprovado em turno
único, na forma original.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.
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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° 2.798/2008

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

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Beneficente

Horta, com sede no Município de Ribeirão das Neves.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.804/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.804/2008, de autoria do Deput ado Sebastião
Helvécio, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais - Apae -, com sede no Município de
Guarani, foi aprovado em turno único, na forma original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.804/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos dos

Excepcionais - Apae - de Guarani, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação de Pais e

Amigos dos Excepcionais - Apae - de Guarani, com sede nesse
Município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.805/2008
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Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.805/2008, de autoria do Deput ado Alencar da
Silveira Jr., que declara de utilidade pública a Associação Beneficente
Esperança e Vida, 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° 2.805/2008
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Esperança e

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

Beneficente Esperança e Vida, com sede no Município de Belo
Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.806/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.806/2008, de autoria do Deput ado Domingos
Sávio, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente
Liberdade e Amor – Abla –, com sede no Município de Cássia, 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° 2.806/2008
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Liberdade e

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

Beneficente Liberdade e Amor – Abla –, com sede no Município de
Cássia.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.815/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.815/2008, de autoria do Deput ado Vanderlei
Miranda, que declara de utilidade pública o Instituto Recibrás, 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° 2.815/2008
Declara de utilidade pública o Instituto Recibrás, com sede no

Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto Recibrás, com

sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.818/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.818/2008, de autoria do Deput ado Domingos
Sávio, que declara de utilidade pública o Lar de Nazaré - Instituição de
Longa Permanência para Idosos, com sede no Município de São
Gonçalo do Pará, 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° 2.818/2008
Declara de utilidade pública a entidade Lar de Nazaré - Instituição de

Longa Permanência para Idosos, com sede no Município de São
Gonçalo do Pará.

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

– Instituição de Longa Permanência para Idosos, com sede no
Município de São Gonçalo do Pará.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 3 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.924/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.924/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das
carreiras do Poder Executivo que menciona, foi aprovado no 2° turno,
com a Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.924/2008
Reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras

do Poder Executivo que menciona e altera o Anexo XLII da Lei
Delegada n° 39, de 3 de abril de 1998.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Ficam reajustados em 5% (cinco por cento) , a partir de 1° de

janeiro de 2009, os valores das tabelas de vencimento básico das
seguintes carreiras do Poder Executivo:

I - carreiras de Auxiliar Executivo da Defesa Social, Assistente
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Executivo da Defesa Social, Analista Executivo da Defesa Social,
Auxiliar Administrativo da Defensoria Pública, Assistente
Administrativo da Defensoria Pública, Gestor da Defensoria Pública,
Auxiliar da Polícia Civil, Técnico Assistente da Polícia Civil e Analista
da Polícia Civil, de que tratam os itens I.1, I.2 e I.3 do Anexo I da Lei
n° 15.961, de 30 de dezembro de 2005;

II - carreiras de Auxiliar de Desenvolvimento Rural, Técnico de
Desenvolvimento Rural e Analista de Desenvolvimento Rural, de que
trata o item II.2 do Anexo II da Lei n° 15.961, de 2005;

III - carreira de Auditor Interno, de que trata o item III.2 do Anexo III
da Lei n° 15.961, de 2005;

IV - carreiras de Auxiliar em Atividades de Ciência e Tecnologia,
Técnico em Atividades de Ciência e Tecnologia, Gestor em Ciência e
Tecnologia e Pesquisador em Ciência e Tecnologia, de que tratam os
itens VI.1 e VI.2 do Anexo VI da Lei n° 15.961, de 2005;

V - carreiras de Auxiliar de Cultura, Técnico de Cultura, Professor de
Arte e Restauro, Gestor de Cultura, Auxiliar de Gestão Artística,
Técnico de Gestão Artística, Analista de Gestão Artística, Músico
Instrumentista, Músico Cantor, Bailarino e Professor de Arte, de que
tratam os itens VII.1 e VII.2 do Anexo VII da Lei n° 15.961, de 2005;

VI - carreiras de Auxiliar de Serviços Operacionais, Assistente de
Gestão e Políticas Públicas em Desenvolvimento, Analista de Gestão
e Políticas Públicas em Desenvolvimento, Auxiliar de Gestão e
Registro Empresarial, Técnico de Gestão e Registro Empresarial,
Analista de Gestão e Registro Empresarial, Auxiliar de Gestão
Lotérica, Técnico de Gestão Lotérica, Analista de Gestão Lotérica,
Auxiliar Administrativo de Telecomunicações, Assistente
Administrativo de Telecomunicações, Gestor de Telecomunicações,
Auxiliar de Desenvolvimento Econômico e Social, Técnico de
Desenvolvimento Econômico e Social, Analista de Desenvolvimento
Econômico e Social, Auxiliar de Administração de Estádios, Assistente
de Administração de Estádios e Analista de Administração de
Estádios, de que tratam os itens VIII.1, VIII.4, VIII.5, VIII.6, VIII.7 e
VIII.8 do Anexo VIII da Lei n° 15.961, de 2005;

VII - carreiras de Auxiliar de Transportes e Obras Públicas, Agente
de Transportes e Obras Públicas, Fiscal Assistente de Transportes e
Obras Públicas, Fiscal de Transportes e Obras Públicas e Gestor de



1890
Transportes e Obras Públicas, de que trata o item IX.1 do Anexo IX da
Lei n° 15.961, de 2005;

VIII - carreiras de Oficial de Serviços Operacionais, Auxiliar de
Serviços Governamentais, Agente Governamental, Gestor
Governamental, Auxiliar da Indústria Gráfica, Auxiliar de
Administração Geral, Técnico da Indústria Gráfica, Técnico de
Administração Geral, Analista de Gestão, Técnico de Aeronave do
Gabinete Militar e Comandante de Aeronave do Gabinete Militar do
Governador, de que tratam os itens X.1, X.2, X.3 e X.4 do Anexo X da
Lei n° 15.961, de 2005.

Art. 2° - Ficam reajustados em 7,33% (sete vírgula trinta e três por
cento), a partir de 1° de novembro de 2008, os valo res das tabelas de
vencimento básico da carreira de Professor de Ensino Médio e
Tecnológico, de que trata o item VIII.2 do Anexo VIII da Lei n° 15.961,
de 2005.

Art. 3° - Os reajustes previstos nos arts. 1° e 2° não serão deduzidos
do valor da Vantagem Temporária Incorporável - VTI -, instituída pela
Lei n° 15.787, de 27 de outubro de 2005.

Art. 4° - O Anexo XLII da Lei Delegada nº 39, de 3 de abril de 1998,
passa a vigorar na forma do Anexo desta lei.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Dimas Fabiano, relator - Ana Maria

Resende.
ANEXO

(a que se refere o art. 4° da Lei n° , de de de 200 8)
“ANEXO XLII

(a que se referem os arts. 10 e 13 da Lei Delegada nº 39, de 3 de abril
de 1998)

* - A tabela contendo o anexo acima foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 19.12.2008.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 20 DE DEZEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 114ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/12/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana, José Henrique, Dinis

Pinheiro e Fábio Avelar
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Leitura do Relatório das Atividades da 2ª Sessão
Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei nº
2.958/2008 - Requerimentos nºs 3.187 a 3.205/2008 - Requerimentos
da Comissão de Meio Ambiente e dos Deputados Carlin Moura e
outros e Almir Paraca - Comunicações: Comunicações das Comissões
de Saúde, de Educação, de Assuntos Municipais, de Cultura e do
Trabalho - Questões de ordem - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Dinis Pinheiro, Arlen Santiago e Fábio Avelar - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Discussão e Votação de
Pareceres: Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei
Complementar nº 28/2007 e dos Projetos de Lei nºs 116, 1.271 e
1.957/2007, 2.174, 2.393, 2.453, 2.588, 2.701, 2.756, 2.789 e
2.832/2008; aprovação - Votação de Requerimentos: Requerimento
do Deputado Almir Paraca; aprovação - Requerimento do Deputado
Almir Paraca; deferimento; discurso da Deputada Elisa Costa -
Requerimento do Deputado Adalclever Lopes; deferimento; discurso
do Deputado Getúlio Neiva - Requerimento do Deputado Paulo
Guedes; deferimento; discurso do Deputado Carlin Moura -
Requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro; deferimento;
discurso do Deputado Dalmo Ribeiro Silva - 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. -
Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen
Santiago - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Célio Moreira - Dalmo
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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 - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair
Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo -
Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro -
Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João -
Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -
Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h15min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Sargento Rodrigues, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. 1º-Secretário, para proceder

à leitura do Relatório das Atividades da 2ª Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª Legislatura.

O Sr. 1º-Secretário - (- Lê o Relatório das Atividades da 2ª Sessão
Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, que será publicado em outra
edição.)

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:
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PROJETO DE LEI Nº 2.958/2008

Estabelece normas para a oferta de cursos de formação profissional
de nível médio pelas instituições privadas de ensino.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º – Os atos de credenciamento e recredenciamento de

instituições privadas de ensino, bem como os de autorização de
funcionamento e de reconhecimento de cursos de formação
profissional de nível médio por elas oferecidos poderão ser expedidos
pela Secretaria de Estado de Educação, desde que verificadas as
condições adequadas à oferta de educação profissional de qualidade
e o atendimento às exigências legais, independentemente do
pronunciamento do Conselho Estadual de Educação.

§ 1º – A concessão de credenciamento, recredenciamento,
autorização de funcionamento e reconhecimento de cursos, nos
termos do “caput”, será feita em caráter provisório, até que o Conselho
Estadual de Educação emita parecer sobre as solicitações das
instituições de ensino.

§ 2º – Caso o Conselho Estadual de Educação, em seu parecer, se
pronuncie desfavoravelmente à solicitação de instituição de ensino, os
atos expedidos nos termos do “caput” poderão ser cassados.

Art. 2º – A mudança de entidade mantenedora de estabelecimento
privado de ensino que oferte educação profissional de nível médio
será analisada pelo Conselho Estadual de Educação no prazo máximo
de trinta dias, a partir da entrega da exposição de motivos e da
documentação formal da transferência.

§ 1º – Na hipótese do não-pronunciamento do Conselho Estadual de
Educação, no prazo a que se refere o “caput”, o curso mantido pela
nova entidade mantenedora poderá iniciar suas atividades até que
haja o pronunciamento do referido órgão.

§ 2º – Caso o Conselho Estadual de Educação, em seu parecer, se
pronuncie desfavoravelmente à alteração de entidade mantenedora, o
ato expedido nos termos do “caput” poderá ser cassado.

Art. 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada
Justificação: As medidas que se pretende instituir por meio do

projeto de lei em tela visam agilizar os processos de funcionamento
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dos cursos de educação profissional, que, atualmente, constituem
uma importante estratégia educacional no âmbito do Sistema Estadual
de Educação.

Com o intuito de ampliar e disponibilizar vagas para essa
modalidade de educação o Estado criou a Rede Mineira de Formação
Técnica de Nível Médio, que envolve estabelecimentos públicos e
privados de ensino. Porém, em alguns casos, os entraves de natureza
processual podem gerar uma indesejável morosidade no alcance
desse objetivo, vital para que os nossos jovens possam aumentar as
chances de concluir o ensino médio com melhores perspectivas de
inserção no mercado de trabalho.

Assim, diante da importância de que se reveste este projeto, solicito
aos nobres pares o necessário apoio para sua aprovação.

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

REQUERIMENTOS
Nº 3.187/2008, do Deputado Carlos Mosconi, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Geraldo Cunha,
Presidente da Câmara Municipal de Pouso Alegre, por seu
desempenho no cargo, pela inauguração da sede desse órgão e pelo
fato de essa Casa ter concedido o título de Cidadão Honorário de
Pouso Alegre ao Vice-Governador do Estado e ao Secretário de
Saúde, aprovando proposta da Vereadora Virgília Rosa.

Nº 3.188/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Cruzília
pelos 60 anos de emancipação desse Município. (- Distribuídos à
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 3.189/2008, do Deputado Wander Borges, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Prefeito Municipal de Belo Horizonte providências para
a desapropriação do imóvel em que se encontra o campo do ICA
Futebol Clube, localizado às margens da BR-381, no Km 10, nesta
Capital, com vistas à preservação dessa área de lazer. (- À Comissão
de Educação.)

Nº 3.190/2008, do Deputado Wander Borges, em que pleiteia seja
sugerida ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis - Ibama - a realização de audiência pública, em
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Sabará, para discutir o projeto da Ferrovia Centro-Atlântica S.A.
referente à duplicação e à adequação do ramal ferroviário entre
Caetano Furquim e General Carneiro. (- À Comissão de Meio
Ambiente.)

Nº 3.191/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado voto de congratulações com o Sr. Marcelo
Lamego Pertence por sua nomeação para o cargo de Desembargador
do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Nº 3.192/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado voto de congratulações com a Prefeitura
Municipal de Contagem pela obtenção do Prêmio Josué de Castro de
Boas Práticas em Gestão de Projetos de Segurança Alimentar. (- À
Comissão do Trabalho.)

Nº 3.193/2008, da Comissão de Meio Ambiente, em que pleiteia seja
solicitado ao Presidente da Companhia de Desenvolvimento de Minas
Gerais - Codemig - o envio de cópia da escritura e do registro da
Fazenda Frimisa, situada em Santa Luzia.

Nº 3.194/2008, da Comissão de Meio Ambiente, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Presidente da Companhia de Desenvolvimento
de Minas Gerais - Codemig - informações sobre a existência de
conflitos ou demandas judiciais quanto à dominialidade da Fazenda
Frimisa, situada em Santa Luzia, e sobre a posição da empresa
quanto à transformação dessa área em unidade de conservação ou de
preservação ambiental - APP. (- Distribuídos à Mesa da Assembléia.)

Nº 3.195/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas à Secretaria de Educação providências para a
criação, nas escolas, de espaço físico de estudo e pesquisa para
alunos portadores de deficiência auditiva ou visual. (- À Comissão de
Educação.)

Nº 3.196/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
sejam solicitadas ao Juiz da Vara de Execuções Criminais da
Comarca de Pitangui providências para adequação do regime de
cumprimento de pena do Sr. José Raimundo Queiroz, que foi
condenado a pena de seis anos em regime semi-aberto e cumpre
pena em regime fechado e em condições subumanas.

Nº 3.197/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que pleiteia
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sejam solicitadas ao Ministério Público e à Defensoria Pública
providências com vistas à adequação do regime de cumprimento de
pena do Sr. José Raimundo Queiroz, que foi condenado a pena de
seis anos em regime semi-aberto e cumpre pena em regime fechado e
em condições subumanas. (- Distribuídos à Comissão de Segurança
Pública.)

Nº 3.198/2008, da Comissão de Educação, em que pleiteia seja
solicitado ao Advogado-Geral do Estado o envio de cópia da
documentação relativa aos procedimentos administrativos e judiciais
referentes à notificação para que o Conselho Comunitário Unidos pelo
Ribeiro de Abreu - Comupra - desocupe a área que utiliza na Escola
Estadual Bolívar Tinoco Mineiro. (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 3.199/2008, da Comissão de Transporte, em que pleiteia sejam
solicitadas ao DER-MG providências para o recapeamento da Rodovia
MG-401 no trecho que liga os Municípios de Jaíba e Manga, passando
por Matias Cardoso.

Nº 3.200/2008, da Comissão de Transporte, em que pleiteia sejam
solicitadas à Secretaria de Transportes e Obras Públicas e à Diretoria-
Geral do Deop-MG providências com vistas à realização de licitação
relativa às pontes situadas na Estrada da Produção, que liga o Distrito
de São Pedro da Garça à cidade de Montes Claros.

Nº 3.201/2008, da Comissão de Educação, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Advogado-Geral do Estado providências com vistas à
suspensão temporária da notificação para que o Conselho
Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu - Comupra - desocupe a
área que utiliza no desenvolvimento do Programa Nossa Horta, na
Escola Estadual Bolívar Tinoco Mineiro.

Nº 3.202/2008, da Comissão de Educação, em que pleiteia sejam
solicitadas à Secretaria de Educação providências para a convocação
de nova eleição para a direção da Escola Estadual Bolívar Tinoco
Mineiro.

Nº 3.203/2008, da Comissão de Educação, em que pleiteia sejam
solicitadas à Secretaria de Educação providências para que sejam
colocados em funcionamento o laboratório de informática e a rede
integrada de internet na Escola Estadual Bolívar Tinoco Mineiro.

Nº 3.204/2008, da Comissão do Trabalho, em que pleiteia sejam
solicitadas ao Governador do Estado providências com vistas à
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inclusão de representante do Centro de Desenvolvimento Lojista
Jovem - CDL-Jovem -, de Belo Horizonte, para compor o Conselho
Estadual da Juventude.

Nº 3.205/2008, da Comissão de Política Agropecuária, em que
pleiteia seja solicitado ao Governador do Estado que determine
providências para a destinação de recursos do Plano Plurianual de
Ação Governamental - PPAG - para o Conselho de Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável do Estado de Minas Gerais -
Consea-MG -, a fim de que promova campanha de incentivo ao
consumo de leite no Estado; e que dê especial atenção à emenda
com o mesmo fim apresentada ao Projeto de Lei nº 2.785/2008.

Da Comissão de Meio Ambiente em que solicita seja realizado fórum
técnico para avaliar a implantação, pelos Municípios que integram a
Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, da Deliberação Normativa nº
96, de 12/4/2006, do Copam. (- À Mesa da Assembléia.)

Dos Deputados Carlin Moura e outros em que solicitam seja
constituída a Frente Parlamentar em Defesa do Emprego e de
Combate à Crise Financeira Internacional. (- À Mesa da Assembléia.)

- É também encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Almir
Paraca.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Saúde, de Educação, de Assuntos Municipais, de Cultura e do
Trabalho.

Questões de Ordem
O Deputado Domingos Sávio - Perfeitamente, Sr. Presidente. Serei

breve e já lhe agradeço a oportunidade, mas trata-se de um assunto
extremamente relevante e eu não poderia deixar de trazê-lo ao
conhecimento desta Casa. Já é de conhecimento de todos o momento
difícil que passamos com as chuvas em grande quantidade que caem
sobre Minas Gerais. Várias cidades mineiras já estão em situação de
calamidade. Neste momento, uma das cidades, se não a que em pior
estado se encontra, com um volume muito grande de águas e com o
Rio Itapecerica transbordando, é minha querida Divinópolis. Essa
preocupação me fez, hoje pela manhã, falar com o Prefeito eleito
Vladimir Azevedo e contatar-me com a Defesa Civil do Município de
Divinópolis, na pessoa do Vereador Adílson Quadros, que me
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encaminhou ao Cel. Alexandre Lucas, nosso Comandante da Defesa
Civil Estadual, para levar um apelo, em nome do povo de Divinópolis,
para que pudéssemos ter um atendimento rápido, emergencial e
solidário da Defesa Civil do governo do Estado. Prontamente o
Governador Aécio Neves determinou toda assistência a Divinópolis, o
Cel. Alexandre já me ligou colocando à disposição a ajuda
humanitária, porque, de fato, a situação é preocupante. São milhares
de pessoas desabrigadas. As águas do Rio Itapecerica transbordaram
de forma muito violenta, como havia décadas não se via. Isso levou
milhares de pessoas a ter que sair das suas casas e perder, em
grande parte, tudo o que possuíam. A nossa primeira atitude é
preocupar-nos com o ser humano, preservar a vida, proteger e
socorrer essas pessoas e, obviamente, dar-lhes condições materiais
para enfrentar essa dificuldade, a solidariedade humana com o povo
de Divinópolis. É claro que isso também está acontecendo em várias
outras cidades. Ontem fiz o mesmo apelo para Itapecerica, pois sei
que o Município também vive um momento difícil, como várias outras
cidades mineiras. Em Muriaé, por exemplo, o colega Deputado Braulio
Braz enfrentou, ao lado da população, todas as dificuldades. Agora irei
a Divinópolis, mas, antes, fui cumprir esse dever junto à Defesa Civil,
que prontamente colocou à disposição esses recursos emergenciais.
Obviamente isso não será o suficiente, porque temos de enfrentar os
resultados dessa tragédia. As casas ficam em condições
extremamente precárias. A maioria delas, que foi invadida pelas
águas, precisa de grandes reparos. Muitas das vezes é necessário
retirar essas famílias desses locais, com a construção de novas e
dignas moradias, para que não fiquem em áreas de risco. Portanto, é
importante que, neste momento, estejamos todos unidos, e nós,
Deputados, com certeza temos um papel. A solidariedade humana
une todos, o vizinho, o parente, mas o poder público não pode ficar
alheio à situação. Por isso tomamos essa iniciativa, fomos ao governo
do Estado e tivemos a pronta resposta de que aquilo que for
emergencial, como colchões, cestas básicas, lonas, roupa,
medicamentos e assistência imediata, já está à disposição. A Defesa
Civil de Divinópolis está listando o de que precisa e enviando
caminhões e veículos para levar esses materiais, mas me deslocarei
para o local, Sr. Presidente; por isso justifico a V. Exa. a minha
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ausência. Pela manhã, tivemos muitas votações, irei a Divinópolis,
mas, com certeza, retorno para darmos seqüência aos importantes
projetos que ainda restam, em especial o Orçamento do Estado, que
está na pauta de amanhã. Portanto, fica aqui o registro de que
vivemos um momento difícil no Centro-Oeste mineiro. Referi-me a
Itapecerica e a Divinópolis, mas também me preocupo com Conceição
do Pará, porque o Rio Itapecirica se une ao Pará, onde fatalmente o
problema se agrava. O Deputado Arlen Santiago dizia que há décadas
não há uma grande enchente no São Francisco. Na verdade,
queremos, sim, o aumento das águas do São Francisco, cujo leito tem
diminuído, mas temo, Deputado Arlen Santiago, que essa enchente
mude esse quadro e, ainda este ano, tenhamos, de fato, um aumento
expressivo das águas do São Francisco. O certo é que, muitas das
vezes, as populações não se preparam para isso, e vivemos
momentos de tragédia como esse. O que pudermos fazer será feito,
estaremos ao lado dos nossos cidadãos levando o nosso apoio.
Portanto, aproveito para informar, Sr. Presidente, que, tendo sido o
apelo encaminhado ao Governador Aécio Neves, prontamente ele
determinou à Defesa Civil do Estado que fizesse esse atendimento em
caráter emergencial. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Doutor Rinaldo - Sr. Presidente, quero solidarizar-me
com o companheiro Deputado Domingos Sávio, dizendo que também
estamos muito preocupados com a situação de Divinópolis e a das
cidades vizinhas. Também já tive contato com o Ten.-Cel. Alexandre
Lucas, que mostrou a maior boa-vontade, providenciando cestas
básicas, colchões e cobertores. Ele ainda me disse que os caminhões
da Defesa Civil do Estado estão priorizando as cidades mais distantes
e pede que a cidade de Divinópolis consiga os caminhões para a
entrega do material já disponível para o Município e as cidades
vizinhas. Então, hoje, pelo rádio, tive oportunidade de pedir aos
empresários da cidade que coloquem seus caminhões à disposição,
porque a Defesa Civil de Divinópolis já está colhendo os dados
necessários para serem encaminhados à Defesa Civil. Ou seja, a
Defesa Civil de Minas necessita dos caminhões para enviar para
Divinópolis e cidades vizinhas tudo que já está à disposição. Também
pedem ao Prefeito Municipal que, o mais rápido possível, faça um
levantamento da situação de pontes e outras estradas, pois, com o
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projeto na mão, eles têm interesse de rapidamente enviar recursos
para a reforma. Então, hoje Divinópolis tem a sua maior enchente. A
minha geração não viu as águas do Rio Itapecerica passarem sobre a
ponte do Rio Niterói. Hoje a praça junto à ponte está cheia d’água. As
casas dos bairros mais baixos estão inundadas. Então, quero deixar
um abraço a todos os que passam por esse problema, vendo seus
móveis e alimentos serem destruídos. Estamos preocupados com isso
e tomando providências. O nosso gabinete está à disposição com
caminhonetes, ajudando as pessoas a recolher seus bens. Estamos
solidários, torcendo para que o tempo melhore e isso passe logo.
Desejamos a eles que, mesmo com esses transtornos, tenham um
feliz Natal e um Ano Novo com mais esperança e felicidade. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente.
Devo dizer a V. Exa que felizmente o meu Sul de Minas ainda não
está assolado pelas chuvas. De qualquer maneira, gostaria de me
solidarizar com todos os Municípios que estão com dificuldades e,
principalmente, com inundações, como Divinópolis. Tenho a certeza
de que, neste momento, o Deputado Braulio Braz está-nos
acompanhando. Pelas primeiras horas da manhã de ontem, saindo de
viagem, ele me pediu que comunicasse à Presidência a sua ausência.
Ele está em Muriaé com seu pai, nosso Prefeito Zé Braz. A cidade
está inundada. No ano passado houve uma terrível enchente, uma
tragédia muito grande lá. Os governos federal, estadual e municipal
estiveram à frente na recuperação da cidade. Agora há pouco, falei
com o Deputado Braulio Braz e, em nome da Assembléia e de todos
que têm pelo nosso Deputado grande carinho, prestei a nossa
solidariedade ao povo de Muriaé. Ele me tranqüilizou dizendo que,
com o cessar das chuvas, horas melhores virão, e a cidade aos
poucos se recuperará. Hoje Muriaé e a Zona da Mata estão vivendo
esse problema. Neste momento, quero registrar a nossa solidariedade
ao companheiro Deputado Braulio Braz e a toda população de Muriaé.
Com certeza, outros Municípios terão em breve a recuperação de
todas as casas, com o auxílio, principalmente, de Deus, dos governo
federal e estadual e da boa-vontade dos homens. Todos estão
ajudando nessa situação. Esperaremos horas e dias melhores para a
recuperação e o restabelecimento de todas as famílias que estão
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sofrendo com essa terrível enchente em sua casa. Muito obrigado.

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

Deputados, imprensa presente, reporto-me a um tema amplamente
debatido por longa data, por inúmeros anos, mas que na manhã de
hoje teve, a meu ver, um resultado positivo. Aliás, muito mais do que
isso: um presente natalino para os Municípios mais pobres, mais
carentes. Neste instante falo sobre o projeto denominado ICMS
Solidário. Relembro-me aqui, Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, do início desta caminhada. Vale a pena registrar que a
vida pública é isso. É uma longa estrada, cheia de curvas inevitáveis e
derrapagens imprevisíveis. Quero aproveitar este momento maior da
Assembléia de Minas para registrar a minha alegria, mesmo diante
das alterações e do acanhamento diante do projeto original. Assim,
manifesto a minha alegria, o meu contentamento e, ao mesmo tempo,
a minha profunda gratidão aos Srs. Deputados e às Sras. Deputadas.
Foi um ambiente muitas vezes tenso, às vezes de agruras, aflições
incontidas, ansiedade, expectativa e oposição dura.

Entretanto, a Assembléia Legislativa, constituída deste grupo sábio e
seleto de homens e mulheres, teve a felicidade, num clima de
desprendimento e ao mesmo tempo de avanço, de buscar e encontrar
nesta manhã um ponto de convergência que resultou na aprovação do
ICMS Solidário. Esta ação se refletirá mais significativamente para
alguns; para outros, menos, mas se refletirá na vida de 734 cidades,
atingindo aproximadamente 15 milhões de mineiros.

Nobre Deputado Getúlio Neiva, todos sabem que existe grande
concentração de renda nas mãos do governo federal e são raros e
pequenos os momentos em que o legislador estadual pode direcionar,
buscar um caminho que altere o fluxo de recursos. E o ICMS Solidário
se coloca e se colocou como um desses raros momentos, em face da
nossa singela prerrogativa constitucional e legal. Não resta a menor
dúvida de que o atual sistema de distribuição do ICMS, seja em
Minas, seja em nosso país, enfim, de que a repartição dos recursos,
de forma geral, seja um atentado ao princípio republicano e federativo
e, muito mais do que isso, à dignidade humana.

É inaceitável, Sr. Presidente: não pode perdurar mais esse sistema
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perverso, malévolo, desumano, em que poucas cidades mineiras e
brasileiras ganham uma fortuna e a maior parte sobrevive à custa de
minguados recursos financeiros. Foi inspirado no princípio da
solidariedade, alicerçado nos valores nobres da solidariedade humana
que apresentei, anos atrás, este projeto denominado ICMS Solidário,
com o intuito determinado de levarem-se recursos às cidades que
mais precisam. Muito mais do que isso: de despertar, de uma forma
ou de outra, para a necessidade de se fazer, de modo firme, vigoroso,
imperativo, não somente em Minas, mas em todo o nosso país, um
grande mutirão, uma enorme caminhada, buscando uma redistribuição
dos nossos recursos.

Reitero que aqui, bem próximo, ao nosso lado, os números falam
muito mais: Betim está ultrapassando a arrecadação de
R$1.000.000.000,00 ao ano, recursos esses muito superiores a todos
os do Jequitinhonha, do Mucuri e do Norte de Minas. E ainda nos
deparamos com agentes públicos que se manifestam contrariamente,
promovendo reuniões, contrapondo-se ao nosso singelo ICMS
Solidário.

Os senhores sabem: 75% do pujante recurso chamado ICMS vão
para o Estado. Do remanescente de 25%, 75% são direcionados às
cidades que têm grande movimentação e capacidade financeiras, as
cidades industrializadas, sobrando para os Municípios pobres e
carentes tão somente 25% dos recursos. Neste instante, assinalo que
o ICMS Solidário tratava tão-somente da pequena parcela, de 4,6%
desses 25%, que devem ser assinalados e distribuídos de forma
solidária.

Considero, Sr. Presidente, que foi um avanço, um despertar, e ao
mesmo tempo mostramos para os mineiros e para as mineiras que a
Assembléia Legislativa, a Casa dos mineiros, a Casa do povo, esta
augusta Casa, esta Casa dos debates, das idéias, das opiniões, das
controvérsias, teve a oportunidade de fixar os olhos nos mais pobres e
de promover, de verdade, ações voltadas para os que mais precisam:
734 cidades e quase 15 milhões de mineiros.

Neste instante, registro a minha alegria e o meu agradecimento aos
Prefeitos, às Prefeitas, aos Vereadores, às Lideranças. De forma
particular, registro a forma entusiasmada, o êxito, a ousadia, a garra, a
bravura cívica do Prefeito Toninho, de Ibirité, grande construtor do
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alicerce dessa idéia, desse embate, desse projeto. E relembro aqui as
nossas tensas reuniões, as nossas manifestações na AMM, nas
secretarias, nesta Casa. Relembro aqui, Deputados e Deputadas, a
ocasião em que adentramos este Plenário, com aproximadamente 200
Prefeitos e Prefeitas, na ânsia, na expectativa, no sonho da aprovação
do ICMS Solidário. O ICMS, conforme falei inicialmente, no bojo do
seu projeto inicial, era muito ousado e fazia uma redistribuição muito
mais justa. Mas, como disse para os colegas Deputados e Deputadas,
na vida pública temos de atuar com desprendimento, serenidade e
humildade, ouvindo os colegas, os Deputados. E aqui realmente é
uma escola extraordinária, uma escola sábia, com um aprendizado
que não se finda em momento algum. Sinto-me feliz por estar ao lado
de valorosos Deputados e Deputadas, que criaram, por exemplo, a
Frente Parlamentar em Defesa do ICMS Solidário, presidida pela
Deputada Ana Maria Resende, com a participação do Deputado
Getúlio Neiva, Presidente da Comissão que impulssionou os
trabalhos; dos Deputados relatores Dalmo Ribeiro Silva e Lafayette de
Andrada, dos Deputados e Deputadas e de todos que trabalharam,
que foram consultores. Registro aqui a minha alegria, o meu
agradecimento e digo aos mineiros e às mineiras: valeu a pena, foi
bom, foi um avanço. Muito mais do que isso, reafirmo e reitero alto e
bom som: a luta não pára por aqui, a obra não cessa por aqui, a
edificação se torna constante, e, no próximo ano, estaremos aqui,
mais uma vez, ao lado dos Srs. Deputados e das Sras. Deputadas,
buscando, de forma ainda mais vigorosa, uma distribuição de recursos
mais justa, mais humana e mais cristã. É nosso dever, é nossa
missão. Compete a cada um de nós, com a nossa consciência, com o
nosso espírito de solidariedade, como cristão e como ser humano,
priorizar, de verdade, ações para os mais pobres. Temos de levar
recursos àqueles mais necessitados - é a lógica, o racional, o correto
e o adequado. E é isso o que procuramos fazer apresentando o ICMS
Solidário.

Portanto, Sr. Presidente, externo a minha gratidão, agradecendo aos
Consultores, aos funcionários. Foi uma bela caminhada, uma bela
caravana, e foi um aprendizado muito rico.

Aproveito a oportunidade para registrar e externar um
agradecimento especial ao Presidente Alberto Pinto Coelho, homem
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público experiente, com uma trajetória de vida exemplar, que soube se
apresentar na busca permanente dessa convergência e, dotado desse
espírito conciliatório, soube, com maestria, serenar os ânimos,
eliminar as tensões e, ao mesmo tempo, com desprendimento e visão
de futuro, entre os Deputados que representam as cidades mais ricas
e os parlamentares que têm suas ações voltadas para os Municípios
mais pobres, colocou-se realmente com muita sabedoria, como um
magistrado, dando-nos uma aula incomum de exercício da vida
pública e, muito mais do que isso, de extraordinário exercício da
Presidência desta Casa. Realmente considero que esse foi um fator
preponderante e diferenciado, que nos torna possível hoje aplaudir,
entregar e presentear a população mineira com o ICMS Solidário. Ao
nosso Presidente, o nosso carinho, o nosso apreço, o nosso respeito.
E, podem estar certos, Deputados e Deputadas, a Assembléia
Legislativa é isto, é vanguarda dos grandes desafios, dos grandes
conhecimentos, é uma Casa de homens e mulheres de grande valor,
de talento incomum, de talento raro, e o Presidente Alberto Pinto
Coelho realmente tem- se destacado. Esse seu destaque, esse seu
brilhantismo, essa sua relevância no cenário político estadual já
avança e transcende as fronteiras mineiras, e ele é hoje um homem
público de grande prestígio e credibilidade no cenário nacional,
ocupando, inclusive, a Presidência do Colegiado das Assembléias
Legislativas. É por isso que afirmo, Deputados e Deputadas, que,
como mineiro, como parlamentar, como Deputado Estadual do PSDB,
participo, de forma prazerosa, desta grande transformação idealizada
e preconizada pelo Governador Aécio Neves, que certamente haverá
de conduzir o nosso Brasil, dando a todos os brasileiros e brasileiras a
oportunidade de testemunharem e vivenciarem uma nova fase de
prosperidade e reconhecimento. Digo ao Sr. Presidente, aos
Deputados, às Deputadas, à imprensa presente que a sucessão de
Minas haverá, obrigatoriamente, de passar pelas trincheiras
democráticas da Assembléia Legislativa. Não me resta dúvida de que
os destinos de Minas Gerais haverão de reconhecer, brevemente, a
importância, a pujança e o valor desta Casa.

E não poderia olvidar-me de dizer que o PSDB tem hoje homens da
envergadura de Anastasia e Danilo de Castro, homens preparados
para qualquer enfrentamento que a vida apresentar. Da mesma forma,
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digo com alegria e consciência que a Assembléia Legislativa do
Estado também tem um homem público extraordinário a oferecer a
Minas, aos mineiros e às mineiras, para sua inserção natural e
afirmativa no grupo seleto dos prováveis candidatos a Governador de
Minas. Por essa sua trajetória, por essa sua vida, por essa sua
experiência, pelo espírito conciliatório, não nos resta a menor dúvida
de que Alberto Pinto Coelho está preparado, encontra-se agasalhado
das virtudes e das qualidades peculiares aos grandes estadistas e
certamente haverá de ser chamado e convidado para desafios ainda
maiores, para, com seu patriotismo, com altruísmo, com sabedoria,
com galhardia, servir aos mineiros e às mineiras. Prestem bastante
atenção, Deputados e Deputadas: a Assembléia Legislativa tem muito
a oferecer a Minas Gerais, e Alberto Pinto Coelho certamente terá a
oportunidade de engrandecer esse cenário de probabilidades e
possibilidades na composição do grupo seleto dos prováveis
condutores dos destinos do povo de Minas Gerais.

Aproveito a oportunidade para desejar aos mineiros e às mineiras,
aos Prefeitos, aos agentes políticos, a todos, aos nobres colegas um
Natal de paz, de saúde e de alegria. Que possamos revigorar nosso
sentimento de fé e religiosidade e que o próximo ano seja muito mais
realizador, ousado. Que, sob as bênçãos de Deus, do nosso Pai
Celestial, tenhamos oportunidade de continuar transformando Minas
Gerais, de uma forma ou de outra, trazendo melhora significativa para
a vida dos mais pobres, carentes e necessitados. Um grande abraço.
Obrigado, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, por estarmos aqui, hoje,
comemorando a aprovação do sonhado ICMS Solidário.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Com a palavra, o

Deputado Arlen Santiago.
O Deputado Arlen Santiago* - Exmo. Sr. Presidente, Deputado José

Henrique; caros Deputados, telespectadores da TV Assembléia,
começo aqui parabenizando o Deputado Dinis Pinheiro por sua luta a
favor do ICMS Solidário. Realmente, estamos discutindo 7,5% da
arrecadação do ICMS para fazer as transformações de que os mais
pobres de Minas precisam. Aproveitamos também este momento de
reflexão, de fim de ano, perto do Natal, para dizer que tivemos no País
alguns problemas crônicos, que continuam. As estradas federais
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continuam do mesmo jeito: são a herança de Presidentes anteriores e
dos seis anos do nosso imbatível Presidente Lula, que tem 73% de
aprovação popular. Não temos como sair de Montes Claros e ir a
Salinas, pois a estrada está toda esburacada. Também não temos
como passar de Corinto a Bocaiúva, uma vez que a estrada está toda
esburacada. Há PAC pra cá, PAC pra lá, e o povo brasileiro continua
sofrendo com essas dificuldades.

Também sou médico e fico impressionado com o fato de as pessoas
não conseguirem mostrar ao Presidente Lula que seu governo paga,
por uma consulta médica pelo SUS, R$2,50, muito menos do que
recebe qualquer engraxate - e não quero aqui desmerecer os
engraxates, de maneira nenhuma - para lustrar um sapato. De acordo
com dados do Ministério da Saúde, um paciente que vai para o CTI
custa R$560,00, mas o governo federal insiste em pagar R$360,00.
Se o hospital tiver 30 leitos de CTI, terá R$6.000,00 de prejuízo por
dia, o qual terá que cobrar de alguém. Os hospitais precisam criar um
plano de saúde para subsidiar o SUS. A tabela é importante, e hei de
usar toda a minha inteligência e de contar com os partidos que apóiam
o Presidente Lula para fazer com que ele fique sabendo e que o
governo federal, herdado por ele com tantas mazelas, corrija algumas
delas, uma vez que já estamos indo para seu sétimo ano de governo.
Ele precisa saber que as estradas têm que ser consertadas e que o
SUS deve pagar pelo menos o custo para que os hospitais não se
arrebentem todos.

Graças a Deus, o Governador Aécio estava sabendo que as
estradas estaduais não estavam boas. Herdou-as com muitos
problemas, mas agora estão em ótimo estado de trafegabilidade. O
Pro-Hosp é um programa do governo do Estado que subsidia os
hospitais, principalmente os das maiores cidades, para que não
tenham suas portas fechadas. Isso, acredito, acaba atrapalhando e
impedindo que as informações sobre os horrores da tabela do SUS
cheguem até o Presidente Lula.

Mas quero dizer, caros Deputados, caros mineiros, que, nesta época
de Natal, a Assembléia tem aprovado inúmeros projetos, como, por
exemplo, os da criação da Alça do Cercadinho e da Agência
Metropolitana e os que melhoram o salário de várias categorias, como
a dos professores e a dos servidores da Unimontes. Votamos o
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projeto do Governador com esse fim, enviado por meio de mensagem.
O Reitor da Unimontes, a chefe dessa instituição, Marise Silveira, o
Prof. Mércio Coelho, enfim, todos trabalhamos muito para isso. Falta
agora a sanção, e breve essa reposição será feita. Foi criado aqui,
também, um fundo que fará com que os policiais militares tenham
acesso ao financiamento subsidiado para a casa própria.

Corrigimos, juntamente com o governo, vários problemas, mas um,
infelizmente, estamos deixando para o ano que vem. Referimo-nos à
situação de Diretoras e Diretores de escolas estaduais. Na quinta-feira
passada, estive em Januária, reunido com 160 Diretores de escolas.
Felizmente, a nossa região de Januária, que tinha um dos piores
índices escolares, melhorou consideravelmente, tornando-se uma
referência para as crianças da região, inclusive em escolas que não
tinham mais jeito. A maioria está com 100% dos alunos sabendo ler e
escrever.

Então, o Governador Aécio Neves, a Secretária Vanessa, o João
Filocre, o Gilberto, a Eliana Novaes e Superintendentes de Ensino,
como a Tânia, de Januária, e a Salete, de Montes Claros, têm feito o
seu trabalho. Têm contribuído para isso os pais, os alunos, os
professores e, principalmente, as Diretoras e os Diretores de escola.
Votamos aqui, nesta Casa, por uma questão de gestão pública, o
término do apostilamento em todos os cargos de confiança. Com isso,
quem ainda é Diretor o é porque gosta da comunidade e da escola.
Estamos propondo ao Governador Aécio Neves e às Secretárias
Vanessa e Renata Vilhena a criação de alguns diferenciais para que
esses profissionais possam continuar a ser bons gestores. Uma
primeira proposta é para que o mandato de Diretor não seja menor do
que quatro anos. Parece que no ano que vem teremos nova
certificação e nova eleição para Diretores de escolas, com apenas
dois anos, ou seja, logo agora, que os Diretores fizeram os cursos,
que começaram a colher os frutos da melhora da qualidade de ensino
das escolas, terão de, às vezes, adular o mau professor, o mau aluno,
porque teremos uma eleição de dois em dois anos.

Assim, o primeiro passo seria a eleição de quatro em quatro anos.
Quando o Diretor assume uma escola, abre mão de várias
prerrogativas do cargo anterior. Muitos deixaram até de ser efetivados
em outro cargo porque estavam ocupando esses cargos de direção.
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Como já não irão apostilar-se, então estamos propondo ao
Governador Aécio e à sua competente equipe de gestão que esses
bons gestores públicos, que são os Diretores das escolas estaduais,
tenham um incentivo. Para ser Diretor, ele tem de passar por uma
prova chamada certificação e, depois, tem de ser submetido a uma
eleição. Assim, estamos tentando dar a idéia de que o Diretor que
passar na certificação, que for eleito, depois de terminar o seu
mandato de quatro anos, possa subir um degrau no seu plano de
cargo e salário, que esta Casa votou. Se ele fizer a segunda
certificação, indo, conseqüentemente, para o segundo mandato, que
suba mais um degrau.

E assim vai, até a terceira vez. Depois, não subirá mais. Dessa
maneira, não teremos impacto financeiro muito grande para o Estado
de Minas Gerais, que hoje é bem gerido, onde hoje cada centavo é
bem-aplicado, onde as estradas atualmente são boas. Nosso Estado
atua bem na saúde e na educação, principalmente ao trazer as
crianças, desde os 6 anos de idade, para dentro da escola. O Diretor
de uma escola permanece Diretor por dois, quatro, seis, oito anos e,
ao deixar a diretoria, volta para a sala de aula, às vezes com perdas.

A proposta para o Governador, Diretores e colegas Deputados é
que, a cada certificação, eleição e cumprimento de mandato, seja
mudado o grau desse servidor no seu plano de carreira. Dessa
maneira faremos com que os bons Diretores queiram continuar como
Diretores, porque estarão sendo premiados pelo governo do Estado
com um grau a mais no seu plano de cargos e salários, o que fará
com que sua aposentadoria, o seu final de vida seja um pouco mais
confortável, um pouco melhor. Estamos recebendo mensagens do
Governador e corrigindo injustiças de muitos anos com vários
servidores. O mesmo precisamos fazer com nossos Diretores e
nossas Diretoras de Escola.

As escolas estão ficando melhores. Algumas estão sendo
construídas, outras reformadas; têm ganho quadras cobertas, área de
informática, melhorias em sua estrutura física. Quanto ao transporte
escolar, o governo vem ajudando os Prefeitos cada vez mais. Falta
agora, nessa cadeia de elos importantes para a melhoria da qualidade
da educação para os filhos dos mineiros, valorizar um pouco mais o
Diretor de Escola, que, a cada certificação, eleição e mandato, subiria
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um degrau no plano de cargos e salários, até o terceiro degrau.

Dessa maneira, sei que minha proposta terá eco no Palácio da
Liberdade, nesta Casa e na Secretaria de Educação. Com isso,
conseguiremos fazer com que a educação de Minas Gerais fique
ainda melhor. Assim, ficarão fortalecidos os dizeres de Aécio Neves,
ou seja, de que Minas, a cada dia, fica sendo o melhor Estado para se
viver. 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, amigos das galerias, telespectadores da TV Assembléia,
aproveitarei esses 6 minutos que me restam na tarde de hoje para
abordar dois assuntos. Um rapidamente, porque já o fiz na minha
declaração de voto na manhã de hoje, em relação à aprovação do
Projeto de Lei nº 637, do ICMS Solidário, do nosso Deputado Dinis
Pinheiro, que, em nosso entendimento, foi um grande avanço que
tivemos aqui hoje no intuito de diminuir a diferença da arrecadação
das cidades mineiras. Quero cumprimentar o Deputado Dinis Pinheiro,
o Getúlio Neiva e a Deputada Ana Maria Resende.

Quero falar da nossa satisfação por ter conseguido aprovar a nossa
emenda com o apoio de todos os Deputados, inclusive o dos
Deputados Dinis Pinheiro e Getúlio Neiva. Essa emenda cria uma
janela para o ICMS do turismo no Estado, a exemplo do que vem
sendo feito hoje com o ICMS Ecológico e o ICMS da Cultura. Enfim,
cria-se uma janela para procurar incentivar as cidades a definir o
turismo como instrumento importante para a geração de emprego e
renda em Minas, tendo em vista que o nosso Estado tem um potencial
muito importante e rico em relação ao turismo. Desde já, agradeço
aos companheiros a aprovação da nossa emenda que cria o ICMS do
turismo, uma alternativa para fomentar o turismo em nosso Estado.

Sr. Presidente, na tarde de hoje quero dizer que no último dia 11
comemoramos o Dia do Engenheiro. Aqui na Assembléia, eu e mais
uns três ou quatro companheiros, sendo engenheiros, não
poderíamos deixar de registrar nossa satisfação por estarmos
comemorando o Dia do Engenheiro. Quero dizer também que hoje na
parte da manhã estivemos participando do programa “Panorama
Político”, quando tivemos a presença do Presidente do Instituto
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Mineiro de Engenharia Civil, Mílton César, e do assessor da
Presidência do Crea, Dr. Odair, quando foram apresentados a todos
nós os resultados de um importante congresso de engenharia que
ocorreu em Brasília, na primeira semana de dezembro, intitulado
“WEC 2008”, sigla para “World Engineer Convention”, um congresso
mundial que reuniu cerca de 5.200 engenheiros representantes de 50
países.

Nesse congresso tivemos oportunidade, mais uma vez, de
caracterizar a engenharia como importante instrumento de
desenvolvimento social. Verificamos hoje que cada vez mais se torna
necessário a gente exercer a criatividade para enfrentar essa crise
que já se apresenta para todos nós com um horizonte bastante
sombrio. Nesse congresso foram apresentadas várias e várias
opções.

Minas Gerais, com uma satisfação muito grande, teve uma presença
maciça nesse congresso defendendo as nossas idéias, as nossas
bandeiras. E já atuando com a filosofia moderna de se considerar a
engenharia não como um prestador de serviço, mas sim uma força
motriz importante no desenvolvimento social de nossa sociedade.

O Deputado Délio Malheiros (em aparte) - Deputado Fábio Avelar, V.
Exa. falou em crise. O Governador do Estado se mostrou
extremamente sensível em relação ao IPVA, nós o alertamos e
pedimos que fosse um pouco tolerante com os veículos
transportadores de carga. O governo acolheu o nosso requerimento e
prorrogou. Mas estou muito preocupado com a questão da crise que
envolve novamente o Estado. Deputado Fábio Avelar, ficamos
sabendo hoje que o governo do Estado está reajustando em 12,7% o
valor da taxa de licenciamento de veículos. Na verdade, percebi que
esse reajuste não é sobre a taxa de licenciamento, mas sim da
Ufemg. Isso significa que teremos 250 taxas no Estado reajustadas
em 12,7%.

Essas taxas envolvem os Detrans, os serviços da Secretaria de
Defesa Social, a Polícia Civil, o IMA e inúmeros outros. Todos os
serviços do Estado serão reajustados pela Ufemg e terão acréscimo
de 12,7%. Encaminharei ao Governador outro requerimento, para que
ele, já tendo sido sensível ao primeiro, não permita o reajuste da
Ufemg, porque será linear, generalizado, prejudicando toda a
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população do Estado. Muito obrigado a V. Exa. pelo aparte.

O Deputado Fábio Avelar* - Perfeitamente, Deputado Délio. V. Exa.
pode estar certo de que estaremos juntos. Não temos dúvida,
acreditamos na sensibilidade do nosso Governador, que tem
demonstrado competência e capacidade muito grande no
enfrentamento dessa crise que se vislumbra.

Para terminar, Sr. Presidente, gostaria apenas de informar que na
manhã de hoje, enquanto discutíamos o encontro em Brasília,
recebemos das mãos do Presidente da Associação Mineira de
Engenharia Civil o manual do setor. É um trabalho muito importante
que aborda de modo muito interessante a questão da engenharia
ambiental. Ficam aqui o registro e os nossos agradecimentos.

Aproveitando que esta é a última vez que subimos à tribuna neste
ano, tendo em vista o encerramento dos trabalhos, desejo feliz Natal e
feliz Ano-Novo a todos. É com satisfação que compartilhamos com os
nossos colegas, em especial os Deputados Dinis Pinheiro e Luiz
Humberto Carneiro, essa liderança do Triângulo, que tem defendido
com rigor toda a região e prestado grande trabalho às comunidades
que representa. Muito obrigado a todos. Feliz 2009.

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

1ª Fase
Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - 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 3.199 e 3.200/2008, da Comissão de Transporte,
3.201 a 3.203/2008, da Comissão de Educação, 3.204/2008, da
Comissão do Trabalho, e 3.205/2008, da Comissão de Política
Agropecuária. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento
Interno.
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Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das
comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Saúde - aprovação, na 28ª Reunião Ordinária, em 17/12/2008, do
Projeto de Lei nº 2.874/2008, da Deputada Rosângela Reis, e dos
Requerimentos nºs 3.100/2008, do Deputado Elmiro Nascimento,
3.108/2008, da Comissão de Direitos Humanos, 3.129/2008, do
Deputado Elmiro Nascimento, e 3.131/2008, da Comissão de
Assuntos Municipais; de Educação - aprovação, na 34ª Reunião
Ordinária, em 17/12/2008, dos Projetos de Lei nºs 2.864/2008, do
Deputado Padre João, e 2.890 e 2.891/2008, do Deputado Antônio
Carlos Arantes, e dos Requerimentos nºs 3.093/2008, do Deputado
Hely Tarqüínio, 3.104/2008, do Deputado Carlin Moura, e 3.141/2008,
do Deputado Almir Paraca; de Assuntos Municipais - aprovação, na
32ª Reunião Ordinária, em 17/12/2008, dos Requerimentos nºs
3.130/2008, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, 3.143 e 3.149/2008,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 3.144 e 3.145/2008, do Deputado
Neider Moreira; de Cultura - aprovação, na 30ª Reunião Ordinária, em
17/12/2008, do Projeto de Lei nº 2.888/2008, do Deputado Zezé
Perrella, e dos Requerimentos nºs 3.073 e 3.107/2008, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva; e do Trabalho - aprovação, na 22ª Reunião
Ordinária, em 17/12/2008, dos Projetos de Lei nºs 2.851/2008, do
Deputado Alencar da Silveira Jr., 2.875/2008 com a Emenda nº 1, da
Deputada Rosângela Reis, 2.881/2008 com a Emenda nº 1, do
Deputado Ivair Nogueira, 2.893/2008 com a Emenda nº 1, do
Deputado Durval Ângelo e 2.899/2008 com a Emenda nº 1, da
Comissão de Justiça, do Deputado José Henrique, e dos
Requerimentos nºs 3.087/2008, do Deputado Agostinho Patrús Filho,
3.110/2008, da Comissão de Direitos Humanos, e 3.111 a 3.127/2008,
do Deputado Wander Borges (Ciente. Publique-se.).

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei
Complementar nº 28/2007 e dos Projetos de Lei nºs 116, 1.271 e
1.957/2007 (À sanção.).

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei nº 2.174/2008. Em discussão, o parecer. Não
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há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção.

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei nº 2.393/2008. Em discussão, o parecer. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. À sanção.

- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada
um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nºs 2.453, 2.588, 2.701, 2.756, 2.789 e 2.832/2008 (À sanção.).

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Almir Paraca

solicitando tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei nº
2.263/2008. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.). Aprovado. Cumpra-se.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Almir Paraca solicitando a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para, nos termos do seu §
1º, transferi-la à Deputada Elisa Costa. A Presidência defere o
requerimento e fixa à oradora o prazo de 15 minutos. Com a palavra,
a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, Deputado Dinis Pinheiro,
membros da Mesa, Minas Gerais, Assembléia, servidores, amigos
desta Casa Legislativa do Estado de Minas Gerais; subo a esta
tribuna hoje para despedir-me da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais e dizer da minha alegria de haver chegado há quatro anos,
ainda na vaga da Deputada Marília Campos, hoje Prefeita reeleita de
Contagem. Em 2005, assumimos o mandato de Deputada Estadual,
vindo de dois mandatos de Vereadora em Governador Valadares. Em
seguida, fui reeleita e agora assumo o desafio de governar pelos
próximos quatro anos nossa querida Governador Valadares.

Estivemos aqui com o firme propósito de contribuir para Minas
Gerais e representar a nossa população dos Vales do Rio Doce, do
Mucuri e do Jequitinhonha, mas especialmente de Governador
Valadares. Nestes quatro anos, exercemos, junto à Bancada do PT,
ao Diretório e à Executiva Estadual o compromisso de representar um
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projeto político de esquerda e da luta permanente pela justiça social e
pela ética. Defendemos as bandeiras fundamentais da luta pela
educação de qualidade, pela proteção do meio ambiente,
especialmente em nossa região, com projetos como Rio Doce Limpo,
e pela revitalização da Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Destacamos
também nossos projetos na área da assistência social, nossa luta pela
emancipação das classes trabalhadoras de Minas, a luta e o cuidado
para implantar os programas e as políticas transformadoras do
governo Lula em Minas Gerais.

Nestes quatro anos, dedicamo-nos ao debate, à nossa bancada, a
conhecer o funcionamento desta Casa Legislativa, promovemos um
conjunto de audiências públicas, estivemos presentes em muitos
debates em vários Municípios de Minas Gerais, e considero que muito
aprendi.

Aprendi com os servidores desta Casa; com as mais diversas
experiências vindas da cultura e da diversidade de Minas Gerais; com
os Deputados e as Deputadas - estas especialmente, com as quais
realizamos vários encontros, ciclos de debate e seminários para
discutir a importância da mulher na política e nas instâncias de poder.
Foram quatro anos de muito aprendizado, muitas trocas de
experiências, solidariedade e companheirismo. Também foram quatro
anos de muito debate, com a expressão da diversidade, das
diferenças políticas nos projetos para Minas, dos partidos políticos.
Aqui também expressamos as lutas do Vale do Rio Doce, de Minas
Gerais e do Brasil. Nos quatro anos em que aqui estivemos,
conseguimos, junto com a bancada do Rio Doce - de que destaco os
Deputados José Henrique e Jayro Lessa, que sempre foram parceiros
na defesa de Governador Valadares e da nossa região -, incluir no
PPAG e no Orçamento do Estado de todos estes anos mais
investimentos públicos e um olhar voltado para o Vale do Rio Doce e
para Governador Valadares.

Neste pronunciamento de despedida, quero deixar a minha gratidão
e a minha palavra de muita esperança e de solidariedade com todas
as pessoas com quem convivemos aqui; deixo a minha gratidão à
imprensa de Minas e à da Assembléia Legislativa e o meu apreço
especial pelos servidores e servidoras desta Casa, que muito me
ensinaram e com quem muito partilhamos convivência e amizade.
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Esse é o primeiro registro que quero fazer.

Também deixo minha gratidão à Bancada do PT, meu partido, com a
qual muito aprendi na convivência que tivemos nos primeiros dois
anos do meu primeiro mandato e nestes dois anos do meu segundo
mandato. A nossa é uma bancada combativa e atuante, que sempre
se posicionou conjuntamente em defesa das causas de Minas Gerais,
das causas dos trabalhadores e da inclusão social. Especialmente,
sempre tivemos aqui um voto construído coletivamente. Nossa
bancada sempre teve, com o PCdoB, uma posição de unidade,
trabalhando pelas grandes causas do Estado e, de maneira coletiva,
defendendo os interesses da classe trabalhadora, lutando pelas
mudanças estruturais em Minas Gerais e assumindo a representação
dos mais pobres, das mulheres, das crianças e adolescentes, da
juventude, dos idosos, enfim, de toda a população. Nossa
preocupação sempre se voltou para as pessoas. Nosso projeto dá
destaque especial às políticas sociais, à inversão de prioridades, à
participação popular, à democracia, a um projeto democrático-popular
do campo da esquerda, e a fazer avançar a cidadania em Minas e
suas regiões e no Brasil.

Nestes quatro anos nesta Casa Legislativa, senti-me muito honrada
em defender, além dos interesses de Minas, os interesses do Brasil,
sob a Presidência do Lula, Presidente mais bem-avaliado da história
deste país após a sua redemocratização, com a eleição, em 1989, do
primeiro Presidente que assumiu após a ditadura militar, que tornou
este país mais sombrio ao longo de tantos anos. Certamente hoje o
Presidente Lula tem essa popularidade, porque está implementando
políticas que estão efetivamente mudando a vida da nossa população.
Assim, quero registrar também o orgulho de fazer parte do governo do
Presidente Lula. No âmbito federal, estive, por um ano, com o Ministro
Patrus Ananias, contribuindo para a implementação das políticas dos
programas como o Bolsa-Família, o Sistema Único da Assistência
Social e os programas de segurança alimentar no País e em nosso
Estado.

Também quero deixar registrado, Deputada Gláucia Brandão, o
desafio que temos para os próximos quatro anos.

Agradeço também ao Deputado Getúlio Neiva a nossa bela luta em
relação ao ICMS Solidário e a tantas bandeiras que defendemos no
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Mucuri, no Jequitinhonha e no Vale do Rio Doce. Nessas breves
palavras, também deixo aqui os desafios que estão colocados para os
próximos quatro anos. Governador Valadares me escolheu como
Prefeita, para dirigir, com seu povo, os destinos daquela cidade. Sinto-
me muito honrada e feliz por ter sido escolhida, numa bela campanha,
feita com grande participação popular, com vários partidos, Deputado
Carlin Moura, que compuseram a nossa Coligação Valadares Merece
Respeito. Oito partidos, entre os quais o PCdoB, liderados pelo PT,
pelo PSB, pelo PMN, pelo PV - de onde veio o Vereador Geremias
Brito, nosso Vice-Prefeito -, pelo PRP, pelo PRB, pelo PTC, partidos
que compuseram uma coligação de centro-esquerda, para, com o
desejo e a esperança da população, promovermos as mudanças que
grande parte da população nos delegou.

Já há desafios fortes apresentados. Primeiro, realizar o nosso
programa de governo, ousado, destinado principalmente à maioria da
nossa população que mais precisa. Um programa que inverterá
prioridades e que tem como metas prioritárias a educação. Queremos
a nossa universidade federal, a implantação do nosso Cefet, melhorar
a qualidade do ensino fundamental, especialmente com a educação
inovadora da Escola de Tempo Integral, ampliar e dar qualidade
também à educação infantil em nosso Município. É prioridade nº 1
para nós, Deputada Gláucia Brandão, a nossa educação, educação
de qualidade. Da mesma forma, cuidar para que a população seja
incluída em política de habitação e de geração de empregos. A nossa
cidade carece de empregos, de elevação da renda e de novas
oportunidades para a juventude, Deputado Dinis Pinheiro.

Logo que terminou a eleição, tivemos a notícia de que não teremos
mais, nos próximos meses ou anos, a ida da Aracruz Celulose para lá,
o que contribuiria muito para gerar empregos e garantir um ambiente
econômico capaz de trazer novas empresas e novas indústrias à
nossa cidade. Mas isso não desanima nenhum de nós, Deputado
Carlin Moura, pelo contrário, traz-nos esperança de lutar mais para
garantir que as empresas que lá estão possam crescer, desenvolver-
se, receber benefícios estaduais e federais. Vamos ampliar nosso
distrito industrial, qualificar a nossa juventude, abrindo oportunidades
para que seja efetivamente uma juventude participante, e para que
haja melhoria da qualidade de vida.
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Nosso programa se estende também às políticas sociais, para dar

qualidade à saúde, gerar oportunidades de empregos e receber bem
os nossos queridos irmãos valadarenses - hoje uma grande parte
deles pretende voltar ao nosso Município. Vamos discutir com eles
alternativas e novas possibilidades de desenvolvimento regional
integrado. Também temos um grande desafio - em seguida,
concederei um aparte ao Deputado Carlin Moura. Já nos
encontramos, em muitos casos, diante do sinal amarelo e até
vermelho em relação ao enfrentamento da dengue no nosso
Município. O enfrentamento da dengue será uma grande tarefa que já
iniciaremos. Voluntariamente, montamos um grupo de trabalho e
temos uma campanha - Valadares Unida contra a Dengue. O número
de casos aumentou de 628, em 2007, para 1.061, em 2008. Os dados
refletem o índice apurado da dengue, que aponta a existência de 24
bairros com alto risco de epidemia e 31 com médio risco, em estado
de alerta. Os dados são preocupantes e demonstram a necessidade
imediata de combater os focos da doença. Os locais mais infestados
são o Bairro Santa Rita, com 106 casos; a Ilha dos Araújos, com 73
casos; o Distrito de Chonim de Baixo, com 65 casos; o centro da
cidade, com 61 casos notificados; e o Bairro Altinópolis, com 60
casos. Temos vários bairros enfrentando alto risco de epidemia, com o
levantamento do Lira variando de 4% a 4,9%, e há possibilidade de
surto em nosso Município.

Deixamos aqui esse alerta, convidando a comunidade a participar.
Assim que assumirmos, no dia 2, lançaremos um plano de ação
imediata de enfrentamento da dengue, envolvendo o poder público, a
Câmara de Vereadores e toda a comunidade, já que a dengue é um
problema sério de saúde pública. O problema da dengue é coletivo, e
toda a comunidade deve nos ajudar a erradicar esse mal.

Há também o problema da leishmaniose, que é extremamente
preocupante. Segundo o senso de zoonose, já temos em Governador
Valadares, neste ano de 2008, 12 vítimas. Então, com o problema da
dengue no Município de Governador Valadares, teremos uma grande
luta para enfrentar essa doença, que é difícil e dolorosa de curar. A
saúde também terá um papel fundamental no nosso governo,
recebendo qualidade e envolvendo a comunidade.

Neste momento, ainda temos uma grande preocupação com as
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comunidades de alto risco, devido às cheias do Rio Doce, decorrentes
das chuvas. Montamos um grupo de defesa civil voluntário para
acompanhar esse momento e realizar estudos técnicos, a fim de
contribuir com a nossa comunidade. Esses são os desafios imediatos,
e pretendemos cuidar deles desde o início, no nosso próximo governo,
a partir do dia 1º de janeiro.

O Deputado Carlin Moura (em aparte)* - Ilustre Deputada Elisa
Costa, na verdade hoje não é um ato de despedida. A presença de V.
Exa. será permanente nesta Casa. V. Exa., na verdade, foi convocada
mais uma vez pelo povo para uma nova tarefa, e toda tarefa que V.
Exa. se dispõe a fazer é realizada com muita maestria e capacidade.
Como V. Exa. mesma disse, chegou aqui, pela primeira vez, para
substituir a ilustre Deputada Marília Campos, que também se tornou
Prefeita de Contagem - e se reelegeu -, representando com muita
galhardia o papel da mulher na política. V. Exa. é desse tipo, uma
mulher guerreira, altamente competente e concentrada em suas
tarefas. Durante esses dois anos em que tive oportunidade de
conviver com V. Exa. e de ser liderado por V. Exa., sou testemunha da
sua capacidade, simplicidade, do seu compromisso e da sua
seriedade. Com a senhora, palavra dada é palavra cumprida. Com a
senhora, o povo está em primeiro lugar. A sensibilidade da senhora
extravasa todos os limites, o que facilita todo esse relacionamento,
todo esse trabalho com muita competência. Então, se hoje a nossa
Bancada deixa de ter V. Exa. como Líder, é porque V. Exa. passa a
ser a grande líder do Vale do Rio Doce. V. Exa. deixa a Assembléia
Legislativa para ser a Prefeita da Capital do Vale do Rio Doce,
Governador Valadares, uma região que ainda tem muitas carências e
sofre com as desigualdades sociais, uma região que tem a
necessidade de um desenvolvimento sustentável com democracia,
diálogo com os movimentos sociais e sindicais, com o povo, com
todos os segmentos.

Temos a convicção de que V. Exa. será, sem dúvida nenhuma, uma
grande Prefeita de Governador Valadares. V. Exa. resgatará a
tradição do nosso querido João Domingos Fassarella, continuando a
fazer de Governador Valadares aquela grande e maravilhosa cidade.
Então desejo à senhora sucesso, muita felicidade, que continue
cumprindo - e cumprirá - seu papel de Prefeita de Governador
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Valadares. Ajudaremos a melhorar a vida do povo de Valadares. Pode
ter a certeza de que a senhora continuará, mesmo sendo Prefeita de
Valadares, a liderar uma grande Bancada na Assembléia Legislativa
de Minas Gerais. Todas as vezes que a senhora precisar, quando der
um telefonema ou levantar lá sua voz para repercutir aqui, tenha a
certeza de que isso ocorrerá com muita alegria. Felicidades para a
senhora, um feliz Natal, um próspero 2009, com muita luta, realização,
paz e felicidade para o povo de Governador Valadares.

A Deputada Elisa Costa - Muito obrigada, querido amigo Deputado
Carlin Moura. Com a palavra, nosso Líder, Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca (em aparte)* - Cara companheira
Deputada Elisa Costa, em nome da Bancada do PT, extensivo ao
Deputado Carlin Moura, que também caminha conosco nesta Casa,
quero dizer-lhe do nosso carinho, da nossa gratidão e de como foi
importante conviver com você nestes dois anos. A sua marca,
presença, disposição, determinação e o seu compromisso, na
liderança da bancada, ficarão marcados nesta Casa. Queremos fazer
nossas as palavras do camarada Carlin Moura, de que estaremos
atentos, vigilantes e disponíveis para fazer repercutir, aqui e onde
mais for necessário, os interesses, os encaminhamentos e as
necessidades do povo de Governador Valadares, que, a partir de 1º
de janeiro, está sob a sua condução.

Temos certeza de que o balanço final da sua gestão à frente da
Prefeitura de Governador Valadares entrará para a história das
grandes realizações em Minas Gerais. Temos certeza absoluta disso,
pois você já tem grande experiência. Foi Vereadora em Governador
Valadares, atuou com o governo Fassarella, tem uma história e um
acúmulo de experiência naquela cidade que se somam à sua
passagem pelo governo Lula, com o Patrus Ananias, no Ministério do
Desenvolvimento Social, e esse belíssimo trabalho desenvolvido
durante dois mandatos na Assembléia de Minas. Temos certeza de
que as políticas públicas aplicadas em Governador Valadares,
aquelas forjadas, formuladas, construídas ao longo da história do PT,
serão aprimoradas na sua gestão, e certamente outras virão do seu
trabalho à frente da Prefeitura. Desejamos-lhe toda a sorte do mundo,
muito sucesso. Esperamos a oportunidade de podermos aprofundar e
continuar não só a amizade, mas também a parceria que nasce no
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âmbito do PT - você, como Prefeita, e nós, na Assembléia -, dando
continuidade ao trabalho de promoção dos interesses maiores do
povo de Minas Gerais.

Como você, saí da Assembléia e assumi a Prefeitura de Paracatu há
alguns anos. Sabemos que muitos não entendem direito essa ação,
como se deixa um mandato de Deputado pela metade. Alguns
pensam dessa forma, mas temos convicção absoluta de que assumir
uma Prefeitura - como a de Paracatu, no meu caso, e a de
Governador Valadares, no caso da nobre Deputada - é uma tarefa que
não só dignifica qualquer homem público, qualquer pessoa que está
na vida pública, como é o seu caso, mas, acima de tudo, amplia a
responsabilidade. Certamente os ideais, os desejos e as aspirações
do povo de Governador Valadares serão coroados de êxito. Conte
conosco, Elisa. Continuaremos acompanhando-a e, certamente,
teremos muitas e muitas razões e ocasiões para comemorar com você
os avanços, as conquistas, as realizações e o sucesso à frente da
Prefeitura de Governador Valadares. Que Deus a abençoe e que você
tenha a oportunidade de exercitar muito a sua vontade e disposição, o
seu desejo e o compromisso que assumiu recentemente na última
campanha que a levou à vitória em Governador Valadares. Sucesso.
Que Deus a abençoe.

A Deputada Elisa Costa - Obrigada, querido Paraca, nosso Líder da
bancada. Quero lembrar, ao Deputado Carlin, que continuo com a
nossa bancada. Vamos precisar dela para nos auxiliar na nossa
região e na nossa cidade, junto ao Estado, a Brasília, às equipe da
Assembléia Legislativa e dos gabinetes.

Quero agradecer, do fundo do meu coração, à minha equipe, que
conviveu comigo nestes quatro anos e me ajudou a ser Deputada.
Uma parte da equipe já estava aqui, com a experiência adquirida ao
longo dos anos nesta Casa Legislativa. À minha equipe e também às
outras que aqui estão, deixo o meu agradecimento e carinho pelo
aprendizado que adquiri.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Minha querida Elisa,
queremos parabenizá-la pela vitória e por tudo que fez por nós nesta
Casa, pelo povo da sua região e de Minas Gerais. Temos você como
líder, não só por ser uma pessoa que nos liderou nos últimos anos,
mas, acima de tudo, pelo seu jeito de ser: firme, corajosa, dinâmica,
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que ensinou muito à nossa bancada e à Assembléia. Tenho a certeza
de que fará um belíssimo trabalho na Prefeitura de Governador
Valadares.

Quero colocar-me à sua disposição. Toda a nossa bancada
trabalhará junto com você, torcendo pelo seu sucesso. Com as
parcerias que formaremos, Valadares terá uma grande administração,
porque sabemos que você é uma pessoa de grande capacidade e
bom coração. Quem governa com o coração governa para todos,
especialmente para os mais pobres.

Tenho a certeza de que sua administração será marcada pela
decisão de fazer diferente, portanto contará com o nosso apoio, com o
apoio do governo do Presidente Lula, da nossa Ministra Dilma, do
Ministro Patrus, da nossa bancada federal, liderada pelo nosso amigo
Virgílio Guimarães; enfim, não lhe faltará apoio, pois unificaremos
nossas forças para fazer da sua administração uma referência para
todo o País. Parabéns, Elisa!

A Deputada Elisa Costa - Obrigado, Deputado Paulo Guedes. A sua
fala lembra-me as experiências positivas das administrações de vários
partidos, da de Belo Horizonte, do nosso querido Fernando Pimentel,
e das várias Prefeituras espalhadas por Minas, de onde queremos
tirar a experiência e o conhecimento para contribuir para Governador
Valadares.

Para finalizar, quero fazer dois convites. Primeiramente, ficarei
imensamente feliz de receber em Governador Valadares todos os
nossos Deputados e Deputadas. Deputada Gláucia, você será bem
recebida em nossa cidade. Quando passarem por lá, venham
conhecer a nossa administração para que possam conhecer as
pessoas da nossa cidade. Faço esse convite a todas as bancadas,
aos Deputados de todos os partidos políticos. Quero recebê-los lá.
Vocês serão muito bem-vindos a Governador Valadares e à nossa
região.

Quero aproveitar também para convidar os mineiros, os Deputados,
as Deputadas, os servidores desta Casa e a imprensa para a nossa
posse no dia 1º. Ela acontecerá na parte da tarde, a partir das 15
horas, no ginásio coberto da praça de esportes, no Centro. Em
seguida, caminharemos em direção à Prefeitura, onde haverá a
transmissão do cargo.
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Convido todos vocês, especialmente os moradores do nosso Vale

do Rio Doce, de Governador Valadares e os que nos acompanham.
Considero que este seja o grande desafio da minha história, da minha
vida. Então quero cumprir esse desafio como uma grande missão,
prestando bom serviço ao povo de Governador Valadares. É um
serviço especialmente para que as políticas sejam feitas para a
maioria do povo que mais precisa. Com certeza, vamos trabalhar para
que haja qualidade, que os recursos sejam muito bem-aplicados e que
as oportunidades se abram para todos.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte)* - Deputada Elisa
Costa, estou muito triste hoje porque vejo V. Exa. subir à tribuna para
se despedir desta Casa, dos seus colegas, das pessoas que gostam
de V. Exa. e posso me colocar como uma dessas pessoas. Tive a
oportunidade de trabalhar com V. Exa. numa condição em que
conseguimos resolver as coisas - eu, V. Exa. e a Deputada Federal Jô
Moraes. Tive a oportunidade de aprender a gostar da Deputada Elisa
Costa, respeitá-la e admirá-la. Desde o início, não pude ajudar no
total, mas pode ter a certeza de que, desde a primeira hora, sempre
torci por V. Exa. Repito mais uma vez: V. Exa. foi uma pessoa de
quem aprendi a gostar nesta Casa. Muitas pessoas por aqui
passaram, nestes meus 16 anos aqui, e nos deixaram
momentaneamente. Tenho a certeza de que V. Exa. fará um belíssimo
trabalho na Prefeitura de Governador Valadares. O mundo dá muitas
voltas, e quem sabe um belo dia nos encontraremos e terei a
oportunidade de trabalhar novamente com V. Exa.? Do fundo do
coração, desejo-lhe muito sucesso, e, se um dia eu puder ajudar,
pode ter a certeza de que lá estarei para ajudá-la. Desejo muito
sucesso, muita paz para trabalhar, muita saúde e que V. Exa. continue
brilhando na Prefeitura como brilhou nesta Casa. V. Exa. foi uma
amiga que aprendi a respeitar. Parabéns.

A Deputada Elisa Costa - Obrigada, Alencarzinho, nosso Deputado.
Ele me fez lembrar de que tivemos, nesses quatro anos, atuação em
duas comissões: na Comissão do Trabalho e Ação Social, com o
Deputado Alencar, que foi Presidente, e com a hoje Deputada Federal
Jô Moraes; e na Comissão de Fiscalização, em que participamos e
representamos o PT; além da Cipe Rio Doce, em que estivemos
juntos também, nessa atividade parlamentar, ao longo desses anos.
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Foi um grande aprendizado.

Quero agradecer realmente, do fundo do coração, tudo o que
aprendi aqui. Levarei comigo essa experiência para partilhar na
administração municipal, porque, mais do que administrar, Deputado
Alencar da Silveira Jr., a nossa responsabilidade é cuidar. Cuidar do
povo, das pessoas, cuidar de sua promoção, cuidar para que a vida
do povo se modifique com a nossa atuação. O grande patrimônio que
se deve deixar, para quem está na vida pública, é a certeza de que
promoveu a mudança na vida das pessoas, é ver a alegria de um
povo feliz. Esse é o patrimônio. O que o povo pensa de nós deve
também ser a resposta séria que devemos deixar na nossa atuação.
Devemos fazer da política sempre a verdade. Mesmo que haja o jogo
político, a verdade deve ser a base da política, assim como a
sinceridade, o compromisso. A palavra dada tem de ser assumida.
São princípios e valores que precisamos resgatar sempre na nossa
ação e atuação política.

Despeço-me hoje desta tribuna, mas certamente virei aqui muitas
vezes dividir com V. Exas. as alegrias, as tristezas e os desafios que
estarão postos nestes quatro anos. Deixo aqui muitas amizades, o
carinho de muitas pessoas, com o coração apertado. Hoje, pela
manhã, olhei meu gabinete e, já com saudades, olhei cada foto, cada
cartaz, cada painel e as pessoas. Existe uma emoção profunda que
carregarei comigo nestes próximos quatro anos e que também vivi
nesses quatro anos que passei nesta Casa.

Obrigada, servidores e servidoras, pelos dias que convivemos aqui;
obrigada, Deputados e Deputadas; obrigada, Minas Gerais.
Cumprimento nossas Deputadas, que carregam também no coração
nossa experiência de mulher na política. Sabemos dos preconceitos,
das dificuldades, mas não podemos nunca nos submeter a isso.
Temos de lutar com determinação, com coragem, seguir em frente,
seguir de cabeça erguida, acreditar que é possível fazer diferente.
Acredito que é possível fazer melhor pelo nosso povo, especialmente
o povo pobre. Minha vida será de luta para que não haja pobreza,
para que ela seja cada vez mais diminuída no nosso país.

Deputado Dinis Pinheiro, obrigada pelo espaço; em nosso nome,
quero que leve nosso agradecimento ao Presidente, Deputado Alberto
Pinto Coelho, e a toda a Mesa da Assembléia Legislativa. A todos
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vocês o nosso agradecimento e o nosso boa-tarde.

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Deputada Elisa Costa,
sensibilizada a Assembléia registra o agradecimento e a gratidão por
você dignificar, de forma exemplar, a história da Assembléia
Legislativa, trazendo uma contribuição preciosa, sua história de vida,
seus ensinamentos, sua capacidade intelectual, realmente uma
mulher vigorosa e de valor imensurável, que certamente haverá de
dirigir a querida Governador Valadares com o mesmo talento, com
capacidade, com vigor. Em nome da Assembléia, desejo muito
sucesso e muito êxito para que possa edificar, à frente de Governador
Valadares, um mandato profícuo, virtuoso, repleto de alegrias e
realizações. Governador Valadares merece seu trabalho de sucesso e
êxito.

A Assembléia Legislativa neste momento externa um sentimento
duplo, de alegria e de tristeza. V. Exa. se despede da Casa do povo,
mas atende, de forma emocionada e forte, o chamamento, o convite, a
convocação do povo de Governador Valadares. Sucesso, êxito e
muita prosperidade. Esse é o desejo da Assembléia, o desejo dos
mineiros e das mineiras.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado

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

O Deputado Getúlio Neiva - “Cheguei, chegastes. Vinhas alegre,
mas fatigado, e alegre e fatigado eu vinha. Tinhas a alma de sonhos
povoada. E a alma de sonhos povoada eu tinha”. Meu caro Dinis
Pinheiro, ao chegar a esta Casa, encontrando o trabalho realizado por
V. Exa. ao longo de tantos anos, vi brotar em mim o mesmo
entusiasmo da juventude quando entrei pela janela na vida pública.
Sem querer fui jogado em uma candidatura, e nunca mais consegui
sair. Seu entusiasmo, sua determinação, ao longo de todos esses
anos na luta pelo ICMS Solidário, serviram para mim de alento. Eu,
que estive em Brasília e me decepcionei com aquela Câmara Federal,
com o nosso Congresso, passei a ter aqui alguns exemplos
importantes de dedicação, de vontade de trabalhar e fazer alguma
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coisa, mas, sobretudo, quero confessar, Dinis Pinheiro, que, antes de
aportar à Assembléia Legislativa, eu o considerava um adversário na
minha região. Porém, aqui, vi que encontrei não um colega, mas um
companheiro, um amigo.

Orgulho-me de ter trabalhado na sua esteira, naquilo que V. Exa.
começou e que defendeu com tanto vigor, ao longo de tanto tempo,
enfrentando tantas dificuldades. Hoje quero regozijar-me com V. Exa.
pela vitória do ICMS Solidário alcançada. Essa não é tarefa minha,
mas mérito seu. Apenas peguei uma carona; como se diz em minha
terra, peguei “uma ponga”, “ponguei” no seu projeto, pois ele realizava
também meu sonho: o sonho de um homem do Nordeste mineiro, da
região mais deprimida do nosso Estado, o qual vislumbrava nesse
projeto uma possibilidade real de abrir os olhos das autoridades para
verem com mais carinho e cuidado as necessidades de uma região
que precisa de um trabalho diferenciado.

Deputado Dinis Pinheiro, este meu último discurso do ano é em sua
homenagem e ao ICMS Solidário. Também é de agradecimento por
ter-me permitido participar de sua luta. Creio ter sido um bom soldado,
sob o comando de meu general. Agradeço-lhe a oportunidade.

Para que nossos telespectadores, o povo do interior e, sobretudo, da
nossa região compreendam essa luta, é preciso repetir sempre
algumas informações. Betim está em 16o lugar entre as cidades mais
ricas do Brasil, competindo e passando na frente de várias Capitais.
Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Ipatinga, Uberaba, Sete Lagoas,
Montes Claros e Poços de Caldas são as maiores do “ranking” em
Minas Gerais. Mais surpreendente ainda é Araporã, no Triângulo, com
o maior PIB “per capita” do Brasil, e nós, humildemente, tivemos que
ceder à pressão do Triângulo, reduzindo parte dos ganhos que os
Municípios pobres de Minas teriam. V. Exa., cuja origem é a região
central do Estado, estendeu seus braços para amparar várias cidades
das regiões mais pobres, e, por isso, eu o compreendi e passei a
admirá-lo. Não precisava estar dando cobertura a essas cidades, pois
a região central de Minas detém 45,1% do PIB de Minas Gerais, mas,
superando sua posição de homem da região central, V. Exa. colocou
suas mãos à disposição de uma região pobre. E tem oferecido um
trabalho fantástico aos Municípios da nossa região do Mucuri.
Reconheço isso. É preciso continuar sendo o Deputado majoritário
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naquelas cidades que conquistou não apenas com sua simpatia
pessoal, mas, sobretudo, com os recursos que para lá aportou. Não
tenho nenhuma inveja nem ciúme, ao contrário, gostaria de reforçar,
na presença de V. Exa., que precisamos naquela região de lideranças
como o Deputado Dinis Pinheiro, lideranças que entendem a
necessidade de a transformação ser feita a partir do Poder Legislativo.

Gostaria, Deputado Dinis Pinheiro, de, em 2009, juntos elaborarmos
outros projetos, fazermos outras tentativas, buscarmos outras
sensibilizações, pois tenho certeza de que nosso Governador, atento
que é a essas diferenças, aplicando o dobro de recursos na área
social do que aplica nas demais regiões do Estado, no próximo ano
haverá de ter conosco um diálogo diferenciado para outorgar ao Norte
e ao Nordeste de Minas Gerais um projeto diferente, e não apenas se
comprometer a dar mais recursos. E veja, Deputado Dinis Pinheiro,
que nosso Governador não apenas fala. Está em minhas mãos: das
33 cidades incluídas no Projeto Travessia, 27 são do Mucuri e do
Jequitinhonha, e outras 4, da região Norte de Minas.

Foram destinados recursos da ordem de R$5.000.000,00 para cada
um delas, que são Bertópolis, Catuji, Frei Gaspar, Fronteira dos Vales,
Itaipé, Ladainha, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas,
Pavão, Poté, Santa Helena de Minas, Serra dos Aimorés e
Umburatiba, no Vale do Mucuri; Angelândia, Aricanduva, Berilo, Caraí,
Chapada do Norte, Francisco Badaró, Jenipapo de Minas, Joaíma,
José Gonçalves de Minas, Novo Cruzeiro, Palmópolis, São Gonçalo
do Rio Preto, Virgem da Lapa e Itinga, no Vale do Jequitinhonha. São
cidades às quais o Governador entregará recursos da ordem de
R$184.000.000,00 do Projeto Travessia. Prefeitos eleitos ou reeleitos
estarão amanhã em Belo Horizonte, preparando-se e tomando
conhecimento do projeto para aplicá-lo em 2009.

Tenho certeza, Deputado Dinis Pinheiro, de que o trabalho de V.
Exa. ao longo destes anos, especialmente ao longo do governo Aécio
Neves, deve ter contribuído para sensibilizar S. Exa., pois os números
que V. Exa. apresentou, a diferença de arrecadação dos Municípios
mais pobres, comparando com os mais ricos do Estado, são
estarrecedores, com diferenças fantásticas e abissais, com as quais
não podemos nem devemos concordar. Contra elas temos de usar as
nossas armas, colocar todo o nosso talento e a nossa competência
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em busca da redução dessas desigualdades regionais.

Sei que, ao longo de sua vida, Deputado Dinis Pinheiro, V. Exa. fez
muito mais do que isso, muitas outras ações, muitas outras atitudes,
muitos outros projetos, mas este faço questão, como Deputado da
região, de agradecer, em nome dos Municípios do Vale do Mucuri e
do Jequitinhonha, por sua perseverança e por sua determinação.
Agradeço sobretudo por uma sua qualidade maior, que é a
temperança e a capacidade de articular para que finalmente
chegássemos ao resultado a que chegamos. Não era tudo o que
queríamos, reconhecemos, mas foi a mais ousada iniciativa do Poder
Legislativo em sua história para mostrar a Minas Gerais e ao Brasil
que ainda existem parlamentares que trabalham efetivamente na luta
para reduzir as desigualdades não apenas no discurso. Por isso,
Deputado Dinis Pinheiro, a minha homenagem.

Não poderia deixar de ser o momento, Deputado Dalmo Ribeiro, de
agradecer ao Presidente desta Casa. Um homem qualificado não
apenas para presidir o Parlamento, mas também para governar Minas
e talvez o Brasil. Um homem que soube ganhar a confiança de todo
os colegas de Parlamento, auferindo, na sua reeleição, a maior
votação da história do Parlamento mineiro. Este é um momento de
gratidão e de dizer “muito obrigado”. Para compartilhar comigo o meu
muito obrigado, concedo um aparte ao meu companheiro Dalmo
Ribeiro.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Deputado Getúlio
Neiva, Deputado Dinis Pinheiro, que preside esta reunião, por
felicidade do destino estou neste Plenário para saudar duas grandes
personagens do Parlamento mineiro. Queria fazê-lo hoje, na parte da
manhã, para falar desse projeto que revolucionou Minas Gerais. Na
minha fala, também declinaria o nome de V. Exa., Deputado Getúlio
Neiva, que foi o Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do
ICMS Solidário.

Aproveito este ensejo tão importante, em que aqui estamos nos
despedindo de mais um ano de trabalho, para homenagear o grande
amigo Dinis Pinheiro, que levou à frente, com seriedade, dedicação e
transparência, esse projeto que veio para Minas Gerais. Tive o prazer
de ser o relator na Comissão de Constituição e Justiça, na primeira
hora. Pude sentir sua responsabilidade, o seu desejo, oriundo da sua
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expressão política maior nesta Assembléia. Sua política era para
beneficiar aqueles de que dela mais necessitavam. Buscava-se a
igualdade para os nossos Municípios, de forma eqüitativa, justa e
correta.

O tempo passou, caríssimo Deputado Getúlio Neiva. De muitas e
muitas audiências participamos pelo Estado de Minas Gerais. V. Exa.,
que teve a honrosa incumbência de chefiar e comandar a frente
parlamentar, soube, com mestria, ouvir todos os Municípios, sem
distinção, com apreço e respeito. Tantas e tantas vezes, dessa
tribuna, deu a mensura exata da importância maior desse grande
projeto de Minas e do Brasil. Falo para os dois ilustres parlamentares:
um, como autor do projeto; o outro, V. Exa., que teve participação
extraordinária. Todos nós, Deputados, precisamos reconhecer sua
inteligência, sua dedicação e seu incansável trabalho.

Quero agora, em nome do Sul de Minas, dizer, Deputados Dinis
Pinheiro, Getúlio Neiva, Ana Maria Resende, todos os que
trabalharam conosco, a quem somos muitos gratos. Com certeza,
esse projeto vem ao encontro dos interesses do povo de nossa região.
Fico muito feliz em apartear V. Exa., Deputado Getúlio Neiva, neste
momento até histórico, em que nosso Secretário é o autor do projeto e
preside os trabalhos e V. Exa. concede a mim a honra de interferir em
sua extraordinária locução, repleta de conhecimentos. Nós o
consideramos grande tribuno, grande defensor da sua querida Teófilo
Otôni. Tenha a certeza de que estamos felizes, tal como V. Exa., pela
missão cumprida. Refiro-me à missão do Parlamento, à missão do
agente político. Fazemos a política pública em defesa do nosso povo
e da nossa gente. Obrigado pela oportunidade que V. Exa. me
confere.

O Deputado Getúlio Neiva - Eu é que agradeço a bondade do nobre
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, sobretudo sua amizade, que significou
conquista muito gostosa para minha vida nesta Casa.

Caro Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, Secretário desta Casa,
devo agradecer o apoio do sempre presente Líder Deputado Mauri
Torres, que teve dificuldades pessoais porque sua cidade, Monlevade,
perdeu recursos com o projeto. É preciso reconhecer que é um
homem de estirpe, que não se comprometeu em momento algum, e
deixou que trabalhássemos, que defendêssemos nossas idéias. Em
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todas as oportunidades foi sempre um companheiro para levar nossos
recados, para fazer a harmonia da Casa, para acalmar nossos
ânimos, às vezes exaltados. Sobretudo, portou-se com a sinceridade
de sempre, tratando a cada um dos Deputados com carinho e apreço.
Sempre conversou com todos, escutou a todos e, sobretudo, deu-nos
suporte. Deputado Mauri Torres, nosso Líder, muito obrigado por sua
atuação nesses dois anos, muito obrigado por ter-nos abrigado tão
bem nesta Casa.

Meu caro Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, sinto-me um líder
sem prestígio em minha cidade, porque não consigo sequer que o
governo me permita nomear cargos estaduais. Sou um líder sem
prestígio nenhum porque dezenas de pessoas mandam e dão ordens
em minha cidade. Secretários de Estado passam por cima de nós,
realizam obras e fazem inaugurações. Essa lamentação já fiz várias
vezes. Aqui, nesta Casa, sinto-me respeitado. Sinto-me querido,
estimado, valorizado. Todavia, em minha terra, lamentavelmente, não
sinto a mesma coisa.

No entanto, lá existe algo importantíssimo, que é o amor das
pessoas que acreditam no Getúlio, que ao longo da vida me
carrearam um volume muito grande de votos. Mesmo que não tenha o
prestígio político, que foi dividido, subdividido, parcelado,
subparcelado com outras pessoas que nada têm a ver com os
interesses reais do meu Município, sinto-me prestigiado por estar
nesta Casa.

Mesmo que lá interfiram dezenas de pessoas nessa ânsia de poder
sem existir o respaldo do voto, pessoas sem voto mandam na minha
cidade, estou aqui me sentindo muito, muito gratificado de estar
presente na Assembléia Legislativa de Minas. Tenho certeza de que,
mesmo não tendo prestígio político, mesmo não merecendo do
governo a atenção que deveria receber, o Governador me tem tratado
muito bem na área de liberação de recursos. Nos últimos dois anos,
conseguimos liberar para Teófilo Otôni um volume de recursos da
ordem de R$138.000.000,00 para todas as áreas. Foram
investimentos fortes que nunca foram feitos na história da cidade.
Embora representantes do próprio governo me busquem desqualificar
e desmoralizar na minha cidade, o Governador me trata bem, me
respeita e me atende.
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Sei que brevemente algumas verdades serão reveladas. O meu

comportamento em 2009 será monitorado por mim mesmo. Vou-me
cuidar porque há dois anos que me queixo de não ter o prestígio
político que deveria ter pelos votos que tive e pelos votos que dei a
esse governo.

Não sou homem de falar apenas no corredor. O que falo no corredor
falo na tribuna. Tudo o que eu digo lá eu digo cá porque em verdade
devo a minha eleição ao esforço dos meus amigos, dos meus
companheiros e ao respeito que a população da minha terra tem por
mim. Não devo a ninguém as minhas eleições. Deputado Dinis
Pinheiro, quero dizer que ao final deste exercício vou, pela primeira
vez, tirar umas férias de 15 dias e repensar o meu comportamento no
Plenário desta Casa a partir do ano que vem. Com toda a gratidão que
tenho ao governo, por uma questão de sobrevivência política tenho de
repensar o que vou fazer, o que falarei e que tipo de atuação terei
nesta Casa.

Por isso e pela oportunidade de dizer o que penso, gostaria de
agradecer a V. Exa., a cada companheiro, a cada amigo que aqui fiz
ao longo desse tempo. Podemos não concordar com tudo o que o
outro pensa, mas, democraticamente, temos de aceitar. Sei conviver
com os diferentes. Sei conviver com os que pensam muito
diferentemente de mim, mas, neste momento, gostaria de dizer a V.
Exa. que não termino o ano feliz. Estou alegre e contente por termos
tido várias conquistas. O relatório que V. Exa. apresentou aqui diz
muito bem que cada um de nós Deputados deve-se orgulhar do
trabalho que fizemos ao longo deste ano, assim como devemos
orgulhar-nos do trabalho que fizemos no ano passado.

Esta Casa produziu muito. E produziu bem, projetos de qualidade
que melhoram a vida do nosso povo. Este governo tem feito uma
fantástica transformação em Minas Gerais. É por isso que, até hoje,
mesmo sofrendo de forma iníqua perseguição de pessoas do próprio
governo, na minha cidade tenho defendido o governo em todas as
circunstâncias, dentro do meu partido, no Plenário e em todas as
ações que desenvolvo na vida pública.

Repensarei a minha vida. No ano que vem nos reencontraremos,
espero que com homens da estirpe de V. Exa., para nos ajudar
realmente a buscar a redução das desigualdades regionais de uma
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parte de Minas que parece não ser Minas. É diferente. Deputado Dinis
Pinheiro, neste momento podemos dizer que o trabalho de V. Exa. no
Vale do Mucuri talvez tenha dado a V. Exa. a capacidade de perceber
o que é miséria, pobreza e desgraça. Por isso, hoje V. Exa. é um
homem que deve ser homenageado por todos os políticos de Minas
Gerais. Meus parabéns, Deputado Dinis Pinheiro pelo ICMS Solidário
e pela qualidade de homem público que V. Exa. é!

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Minas Gerais acaba de
testemunhar um espetáculo de sabedoria e generosidade. Aliás, trata-
se de um homem público realmente virtuoso, dotado de qualidades
relevantes. Confesso a V. Exa., aos Deputados e às Deputadas que
aqui se encontram, a meu caro amigo Deputado Getúlio, que fui um
modesto, simples e humilde signatário do projeto do ICMS Solidário.
Esse projeto é de V. Exa., da Deputada Ana Maria Resende, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, relator, do Deputado Lafayette de
Andrada, de todos os Deputados e Deputadas, dos mineiros, do
Governador Aécio Neves, dos mais pobres, mais carentes e
necessitados.

V. Exa. pode acreditar que, se tive a oportunidade de subscrevê-lo,
foi porque encontrei inspiração em homens públicos extraordinários,
talentosos, de grandes virtudes, dotados de uma trajetória de vida
exemplar - certamente V. Exa. se encontra nesse grupo privilegiado.

Aproveito a oportunidade para falar aos mineiros sobre a minha
pessoal gratidão a V. Exa. Quando assistia a esse tribuno magnífico
proferir palavras sábias nesta Casa, suas palavras me envolviam e me
inspiravam ainda mais a, de uma forma ou de outra, continuar
exercendo essa nossa caminhada. Ao deparar-me com sua firmeza e
vontade férrea, cheguei a dizer ao Deputado Dalmo que relembrava
os primeiros passos de meu irmão, Prefeito Toninho Pinheiro, um
homem sonhador, de alma pura, benfeitor, que sempre acreditou e
continua acreditando que, somente ajudando os mais pobres,
cumpriremos a nossa missão perante o próximo e perante o Pai
Celestial. Exemplos como esse é que nos dão força, ânimo, alento
para continuar essa caminhada. Se fizemos pouco, foi porque foi isso
o que conseguimos. Foi preciso desprendimento, sensibilidade,
serenidade para agasalhar todas as manifestações, porque esta é a
Casa dos conflitos, das divergências, das idéias, das sugestões, mas,
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acima de tudo, da sabedoria.

Independentemente do volume de recursos direcionados para essas
cidades, demonstramos aos mineiros e às mineiras que exercer a vida
pública é exercer o Evangelho com humildade, é ajudar os mais
pobres. Relembro que nessa nossa caminhada do ICMS Solidário
alguns mais afoitos, destemperados, chegavam a promover desafios.
Um deles chegou a me dizer: “Deputado Diniz, V. Exa. apresenta o
ICMS Solidário porque sua terra está sendo beneficiada”. Mas essa
pessoa não sabia da minha história, da minha vida. Sarzedo, por
exemplo, onde meu saudoso pai nasceu, foi Vereador e Prefeito, onde
meu irmão também foi Prefeito, é uma das cidades que deixará de
receber esses recursos. Brumadinho, com a qual tenho uma relação
desde criança, até porque minha mãe lecionou muitos anos lá e o meu
pai atuou no comércio de forma muito modesta, também foi uma das
cidades mais atingidas pelo projeto. Cito também Ibirité, hoje
administrada por meu irmão - o Deputado Ademir Lucas é grande
companheiro de meu saudoso pai, conhece minha família -, que
deixará de contar com a contribuição do ICMS Solidário. Acho isso
justo. É uma felicidade para mim.

Se estamos conseguindo caminhar com nossas próprias pernas, o
espírito cristão, o espírito solidário deve falar mais alto. Temos de
procurar ajudar as cidades mais pobres. Jamais tive uma atuação
política em Ribeirão das Neves.

Entendo e sempre vou defender que não somente a Assembléia,
mas também o governo de Minas e o Brasil, tenha ações voltadas
para essas cidades mais pobres, como as da sua região, que me
acolheu com tanto carinho. Lá temos exemplos muito fortes de
pobreza e miséria, assim como nas cidades de Ladainha, Novo
Cruzeiro e Setubinha, que estão entre as cidades mais carentes de
Minas Gerais.

Independentemente dessa nossa vitória política e eleitoral, que deve
prevalecer na inabalável e constante vontade de servir, de ajudar e de
poder melhorar o caminho do próximo, do semelhante e das gerações
vindouras, ser mineiro é isto: poder ajudar, servir e estender a mão a
quem está precisando. Jamais vou me furtar a promover o
enfrentamento com os que representam o interesse dos poderosos.
Não vou admitir, por mais fraco que seja, que cidades como Betim
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continuem abraçando quase 30% das outras cidades mineiras. Isso é
inaceitável. Posso não ter forças para vencer, mas jamais vou
fraquejar diante do poderio econômico. É questão de ideal, de
princípio, de objetivo, de sonho.

Portanto, quero aqui dizer aos mineiros e às mineiras de Teófilo
Otôni, da região do Mucuri, do Jequitinhonha e de todo o Estado,
todos nós, que temos enorme orgulho do Deputado Getúlio Neiva.
Conforme o Deputado Dalmo Ribeiro Silva disse, trata-se de um
tribuno extraordinário, um orador exímio, uma pessoa que fala o que
pensa, com pureza e boas intenções. É um benfeitor extraordinário,
que enalteceu sobremaneira esse projeto denominado ICMS Solidário,
visto que certamente está escrevendo uma página histórica na bonita
história da Assembléia Legislativa de Minas. V. Exa. desfruta nesta
Casa a admiração e o respeito de todos. Da mesma forma, isso
também acontece em Teófilo Otôni, no Mucuri e no restante de Minas
Gerais.

Que essas ações isoladas de alguns setores do governo não
venham em momento algum a trazer dificuldades ao comportamento
de V. Exa., haja vista que V. Exa. é um exemplo para todos nós, uma
vez que dignifica e enaltece esta Casa. Nós precisamos, a Assembléia
precisa e Minas precisa de guerreiros, idealistas, sonhadores e
visionários como V. Exa. V. Exa. é um guerreiro patriota exemplar, a
favor dos mais pobres e dos mais carentes. Que Deus abençoe a sua
história de vida tão bonita!

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo
Guedes solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para,
nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Carlin Moura. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, ilustre Deputado Dinis
Pinheiro, nobres colegas, telespectadores da TV Assembléia, nesta
reta final de trabalho, em que se faz a avaliação do trabalho legislativo
e em que se espera e se projeta um futuro melhor, venho a esta
tribuna para comentar, mais uma vez, um tema que muito me chamou
a atenção durante esta semana. É um tema que, aliás, tem muito a
ver com o debate que V. Exa., Deputado Dinis Pinheiro, tem
levantado. Apenas gostaria de fazer uma pequena ressalva, porque
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tenho o entendimento de que, na verdade, não há Município rico,
apenas alguns mais pobres que os outros. Os Municípios brasileiros,
todos eles, sofrem grandes dificuldades para promover saúde,
educação e transporte para a sua população.

O exemplo disso está em um Município rico de Minas chamado
Itabira. Terça-feira, compareci à audiência das Comissões do
Trabalho e de Assuntos Municipais, convocada pelo ilustre Deputado
Ronaldo Magalhães. Fomos discutir a situação dos trabalhadores de
Itabira que estão sendo demitidos pela Vale do Rio Doce. Essa
audiência contou com a presença dos trabalhadores, dos sindicatos,
da Câmara Municipal e do Prefeito de Itabira, do Deputado Antônio
Carlos Arantes, da Deputada Rosângela Reis e de diversas lideranças
da cidade.

O povo está muito preocupado porque o Natal e o ano-novo se
aproximam e os trabalhadores estão tendo uma notícia muito triste:
com a crise econômica, a grande multinacional chamada Vale está
querendo jogar a conta sobre as costas dos trabalhadores. Itabira se
mobilizou inteira. O Sindicato Metabase, de trabalhadores da Vale, os
demais sindicatos, as Igrejas Católica e Evangélica, as lideranças
políticas e comunitárias uniram-se para formar a Frente em Defesa do
Emprego e dos Municípios Mineradores. Essa Frente redigiu a “Carta
de Itabira ao Povo Brasileiro”, que passarei a ler. Na carta, temos uma
dimensão da gravidade da crise que assola a cidade de Itabira e do
equívoco que é uma grande mineradora como a Vale querer sacrificar
o trabalhador. (- Lê:)

“Os trabalhadores da Vale e as comunidades dos Municípios
mineradores encontram-se, neste final de 2008, com uma angústia
muito grande. As demissões já anunciadas pela empresa - de 1.300
trabalhadores -, somadas aos mais de 7 mil trabalhadores em férias
coletivas, vão compor o quadro de demissões na empresa, que devem
alcançar mais de 8 mil funcionários, grande parte em Minas Gerais.
Em entrevista ao jornal ‘O Estado de São Paulo’ no dia 14 de
dezembro, o Presidente da Vale, Roger Agnelli, afirmou que algumas
minas voltarão a operar quando o mercado melhorar. Outras, nunca
mais. Na mesma entrevista, propõe cortar direitos dos trabalhadores e
rebaixar salários para manter a lucratividade da empresa.
A empresa quer transferir para os seus empregados e as
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comunidades mineradoras os custos da crise. Nós não aceitamos as
razões alegadas pela empresa e neste manifesto queremos expor
nossas razões.

A Vale foi a empresa que mais ganhou dinheiro nos últimos 10 anos.
Somente neste ano de 2008, ela terá um lucro líquido aproximado de
R$25.000.000.000,00, valor que corresponde a 8 vezes o preço de
venda da empresa privatizada em 1997 por R$3.300.000.000,00.
A empresa vai demitir milhares de trabalhadores, fechar minas e
destruir Municípios mineradores que geraram a riqueza da empresa
nestes 10 anos. Vai virar as costas para aqueles que contribuíram
para seu crescimento - era a oitava mineradora do planeta e
transformou–se na segunda! Tudo isso para pagar os lucros aos
donos da Vale; segundo informação da própria empresa, 61% dos
acionistas são estrangeiros, conforme relatório anual entregue à Bolsa
de Nova York em 2007.

A empresa informou que está preparada para enfrentar a crise
econômica e investirá US$14.000.000.000,00 no próximo ano em
minério de ferro, carvão, fertilizante e logística, mas recusa-se a
investir em seu principal patrimônio, que são os trabalhadores e os
Municípios mineradores. Esses US$14.000.000.000,00 são suficientes
para pagar todos os funcionários da Vale por 10 anos. A empresa
privada só vê o lucro, por isso vai destruir o patrimônio do povo
brasileiro, fechar minas, arruinar a vida de 10 mil funcionários e
quebrar Municípios, tudo isso para satisfazer grandes banqueiros
norte-americanos, que são os maiores acionistas da Vale.

Caso a empresa concretize a demissão em massa de seus
funcionários, exigimos que os governos Lula e Aécio reestatizem a
empresa. Dirigimo-nos às autoridades dos governos federal e estadual
para cobrar medidas concretas em defesa do emprego e da vida das
nossas comunidades. Enquanto a empresa informa que dispõe de
US$15.000.000.000,00 em caixa para enfrentar a crise, se o
trabalhador perde seu emprego, perde tudo, a começar pela fonte do
sustento de sua família. Se o Município perde arrecadação, significa
menos escolas, menos hospitais, mais desemprego, mais violência.
Não se pode admitir que essa ruína seja imposta a milhares de
trabalhadores apenas para que uma grande empresa possa preservar
lucros bilionários. Se a iniciativa privada não é capaz de preservar o
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patrimônio do povo brasileiro, que se retire do comando da empresa,
que deve voltar às mãos do Estado, sob controle das comunidades,
do povo e dos seus trabalhadores.

Exigimos que o governo Lula use seu poder de veto para impedir a
destruição da Vale. Pela lei que privatizou a empresa em 1997, o
governo federal detém 12 ações de classe especial da empresa que
lhe dão o direito de veto sobre 7 pontos, dos quais o ponto 5 diz que o
governo pode vetar ‘alienação ou encerramento das atividades de
qualquer uma ou do conjunto das seguintes etapas dos sistemas
integrados de exploração de minério de ferro: depósitos minerais,
jazidas e minas; ferrovias; portos e terminais marítimos’. Exigimos dos
governos de Lula e Aécio o veto de qualquer demissão na Vale e nas
empresas contratadas e a qualquer diminuição de pagamentos aos
Municípios e que determinem que os acionistas absorvam os
prejuízos, enquanto dure a crise.

Opinamos também que o governo não use o dinheiro público para
entregar a quaisquer empresas privadas, pois elas estão usando
nosso dinheiro para demitir trabalhadores. O Presidente Lula e o
Governador Aécio não podem se omitir. Até agora os governos
tomaram várias decisões para proteger banqueiros e grandes
empresários, gastando centenas de bilhões de reais de recursos
públicos. Precisam, agora, tomar medidas para proteger os
trabalhadores e os Municípios mineradores.

Defenderemos, junto com o povo brasileiro, a reestatização da Vale,
caso a empresa insista em destruir patrimônio público para servir a
interesses da ganância privada estrangeira. A partir desta audiência
pública” - realizada na terça-feira - “nos dirigiremos às autoridades
nacionais e estaduais para levar nossas exigências.

Fazemos uma chamada aos trabalhadores de todo o País por uma
grande jornada nacional de luta em defesa do emprego e da vida.
Lançamos, em Itabira, Minas Gerais, berço da Companhia Vale do Rio
Doce, um chamado a todos os trabalhadores da Vale e de todas as
categorias, em todo o País, para unirmos nossas forças na defesa dos
nossos empregos e de nossos direitos. Somente a luta de todos os
trabalhadores, junto com as comunidades, pode impedir que os
empresários descarreguem a crise sobre nossos ombros. A unidade
dos trabalhadores e das comunidades é poderosa. Devemos
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transformar o medo e a angústia que estão aprisionando nossas
forças em um grito de guerra do povo brasileiro: nós somos fortes,
porque é o nosso trabalho que gera todas essas riquezas!

Dirigimo-nos a todo o povo brasileiro para iniciar uma jornada de luta
por: nenhuma demissão, estabilidade no emprego para os
trabalhadores da Vale e os terceirizados; pela readmissão dos
demitidos; pela manutenção dos direitos conquistados pelos
trabalhadores em décadas de luta; redução da jornada de trabalho
para 36 horas semanais, sem redução de salário, para que todos
possam trabalhar; manter a produção em níveis normais e
compensação financeira da Vale aos Municípios mineradores, para
manter a arrecadação atual; se a Vale se recusar a garantir a
estabilidade e demitir em massa, que seja reestatizada, sem
indenização; pela formação de comissões municipais em defesa do
emprego.

Por isso, queremos iniciar esta grande jornada de luta com uma
paralisação cívica de toda a cidade de Itabira, começando pelas
minas, o funcionalismo público, o transporte coletivo, operários
metalúrgicos, os trabalhadores da construção civil, os bancários,
comerciários e toda a comunidade no dia 8/1/2009. Chamamos a
solidariedade de todos e que venham participar conosco neste dia.

O alvorecer do ano de 2009 não será de desesperança, como quer a
Vale; será de luta em defesa do emprego, da vida, das nossas
comunidades, das nossas crianças, do nosso futuro.

Frente em Defesa do Emprego e dos Municípios Mineradores.
Itabira, 16/12/2008.”

Sr. Presidente, aproveito a oportunidade para reforçar a importância
desse ato cívico que se dará em 8/1/2009. É uma luta do Brasil em
Itabira, em defesa do emprego. A Vale é uma mineradora que, após a
privatização, aumentou seu patrimônio em 40 vezes, e nenhum
trabalhador teve seu salário aumentado em 40 vezes. Itabira,
Deputado Getúlio Neiva, não teve a arrecadação aumentada em 40
vezes, mas a empresa Vale aumentou seu patrimônio em 40 vezes.
Foi vendida por R$3.300.000.000,00 e hoje vale
R$130.000.000.000,00. Nos últimos anos, a empresa bateu todos os
recordes de produtividade e de lucratividade. Em 2007, teve um lucro
líquido superior até à Petrobras. Agora, com os primeiros sintomas da



1938
crise, acena com a bandeira da demissão, de cortar a cabeça e o
pescoço do trabalhador. Isso não é justo com o povo mineiro.

No dia 8 de janeiro vamos fazer uma grande mobilização,
convocando todos para participar. Queremos comentar aqui também o
pedido dos trabalhadores, o apelo ao Governador Aécio Neves a fim
de que interceda para que ocorra uma reunião entre a Vale do Rio
Doce e os seus trabalhadores do Sindicato Metabase, com vistas a
discutir e apresentar soluções para a crise. Observei que o Paulo
Hartung, Governador do Espírito Santo, já está tendo uma postura
firme nessa intermediação, e queremos conclamar o Governador
Aécio Neves para que também tenha uma postura firme para convidar
o Presidente Lula, a empresa Vale e o Sindicato Metabase a uma
reunião, porque o trabalhador não pode “pagar o pato” da crise, não
pode ser o primeiro a ser sacrificado por ela.

Aqui na Assembléia Legislativa de Minas Gerais, ontem,
protocolizamos pedido de constituição de uma frente em defesa do
emprego e de combate à crise financeira internacional; já há mais de
50 assinaturas de Deputados e Deputadas desta Casa. É por isso que
precisamos, neste grande momento, ter a unidade de Minas Gerais,
dos seus trabalhadores, dos seus parlamentares e dos seus
governantes, em defesa do emprego. O ano de 2009 só será bom
para as pessoas com emprego garantido. Não podemos permitir que a
crise lá fora faça vítimas aqui, especialmente os nossos trabalhadores.

Então, assim, Sr. Presidente, no encerramento deste ano legislativo,
um ano que teve muita participação popular, estaremos atentos e de
plantão. Temos a convicção de que o ano de 2009 será melhor se
conseguirmos combater com muita firmeza as demissões e a
ganância do capital da empresa Vale. Fica aqui o nosso registro e a
nossa solidariedade a todos os trabalhadores da Vale, no Brasil e em
Minas Gerais, especialmente Itabira. Desejo um feliz Natal e um
próspero 2009 com muitas lutas e realizações. Esses são os nossos
votos. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz

Humberto Carneiro solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno, para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o
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prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Deputado Dinis
Pinheiro, que preside nossos trabalhos, e Deputado Fahim Sawan,
que nos dá a honra da sua presença. Sr. Presidente, Sras. Deputadas
e Srs. Deputados, TV Assembléia, assessores, todos os que nos
acompanham, devemos fazer uma reflexão nesta tarde que finaliza
mais um ano de atividade parlamentar. Existe um momento para todos
os atos de nossa vida. Tenho a certeza de que a reflexão que desejo
fazer neste momento é advinda de trabalho, amizade e
companheirismo durante os anos em que aqui estamos, na
Assembléia Legislativa.

Com esse intróito, quero significar a todos a nossa satisfação de
encerrar mais um ano de atividades. Preparamos a terra, semeamos,
cuidamos do fruto e fazemos a colheita, neste final de 2008, com
trabalho, dedicação e muita disposição para o próximo ano. Devo
dizer a V. Exa., em primeiro lugar, que tive a honra de presidir, em
mais um ano, a importante Comissão de Constituição e Justiça desta
Casa. Esta, sem dúvida alguma, é formada por grandes amigos e
companheiros, como os Deputados Sebastião Costa, Delvito Alves,
Neider Moreira, Gilberto Abramo, Hely Tarqüínio e Sargento
Rodrigues. Eles sempre estiveram à frente e prontos a trabalhar e
buscar importantes ações para o povo mineiro, analisando
prontamente os legítimos projetos do governo e os dos parlamentares,
todos os que foram apresentados a esta Casa Legislativa. Houve
ações importantes, e trabalhamos muito. Vivemos, acima de tudo, um
momento importante de tantos projetos que debatemos e discutimos
com a realização de audiências públicas, em que ouvimos tantos e
tantos convidados. No exercício maior, discutimos e recepcionamos
propostas que hoje, com certeza, já estão dentro do universo jurídico
e transformadas em lei. Esse é o papel da Assembléia Legislativa, o
papel da Comissão de Constituição e Justiça.

Então, quero manifestar a nossa satisfação com o aprendizado que
tivemos, particularmente com a assessoria dos nossos Consultores e
assessores, que sempre participaram intensamente dos trabalhos
conosco. Manifesto a nossa gratidão por essa maneira extraordinária
de fazer com que a nossa Comissão estivesse sempre próspera e
pronta a deliberar ações propositivas. Realizamos mais de 60
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reuniões ordinárias, extraordinárias e conjuntas e pudemos analisar
quase 890 proposições o mais variadas possível, recebendo todas o
parecer de seus relatores.

Esse foi o papel da nossa Comissão, do dever cumprido, de ter, com
certeza, ao lado dos valorosos companheiros da Comissão de
Constituição e Justiça, participado ativamente da disposição maior do
Parlamento mineiro. Fica aqui registrada a nossa satisfação e também
o nosso reconhecimento a todos os que fizeram da nossa Comissão o
caminho maior, o início de todas as atividades na Assembléia
Legislativa.

Não poderia deixar de dizer, Sr. Presidente, que tantas e tantas
vezes, durante todos esses anos, estivemos aqui, nesta mesma
tribuna, neste mesmo microfone e neste mesmo cenário, cobrando do
nosso governo a recuperação das nossas estradas, as reformas das
escolas, a recuperação dos centros de saúde.

Neste momento, em nome do povo do Sul de Minas, quero ter a
grandeza de fazer um agradecimento muito especial ao nosso
Governador Aécio Neves, pela eficiência, dedicação e principalmente
pela maneira como dispensou recursos e atenção especial ao meu Sul
de Minas. Sou muito grato por isso. Tenho certeza absoluta de que o
Sul de Minas também comunga com a minha fala. Tantas ações
importantes foram desenvolvidas nas áreas de habitação, saúde,
segurança pública, educação, obras públicas e telefonia celular. E
outras estão sendo realizadas, garantindo o desenvolvimento e a
qualidade de vida do povo sul-mineiro. Hoje as nossas casas e o povo
do Sul de Minas têm-se comportado de uma forma tranqüila e feliz.
Então temos de agradecer a esse grande estadista, o Governador
Aécio Neves.

Também quero render homenagens ao nosso Vice-Governador
Antonio Anastasia, por quem tenho um carinho muito especial. Na
semana passada, estive com ele e com o Secretário Marcus Pestana,
em Pouso Alegre, participando da solenidade de entrega do título.
Quero falar a todos sobre a nossa satisfação e alegria, principalmente
do povo sul-mineiro, em receber tantas obras, um conjunto de
melhorias, para que o Sul de Minas, sempre próspero e progressista,
dê continuação a isso, a todos os Municípios.

Devo falar ainda, Sr. Presidente, sobre a nossa enorme satisfação,
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quando pudemos constatar, por determinação do Governador, há
dias, no Palácio, a homologação da empresa para iniciar a
recuperação do nosso aeroporto, com recursos em torno de
R$2.100.000,00. Essa obra será iniciada em poucos dias, no
Aeroporto Prefeito Paulo CLEPF, na minha cidade de Ouro Fino.
Trata-se de um aeroporto pavimentado durante o governo Itamar
Franco. Graças à iniciativa do nosso Governador e dos apelos que
fizemos ao Secretário Fuad, ao Diretor Fleury e a todos que
participaram desse processo, essa importante obra já está autorizada,
assim como a homologação da empresa, garantindo o
desenvolvimento da nossa região, especialmente do Circuito das
Malhas.

Quero ressaltar que, há poucos dias, foi autorizada também a
construção do anexo do edifício do fórum da minha terra natal, com
recurso advindo do Tribunal de Justiça do Estado. No próximo ano,
teremos instalada a 3ª Vara da Comarca de Ouro Fino, da qual tive o
prazer de ser Presidente, da 39ª Subseção, com o meu querido e
saudoso pai, Demétrio Ribeiro Silva Júnior. Devo falar, Sr. Presidente,
sobre a nossa conquista. Hoje, todas as escolas da região,
especialmente em Ouro Fino, foram recuperadas. Ainda há muitas
obras em construção, quadras esportivas, obras na área da saúde.
Então, Sr. Presidente, estamos vivendo num verdadeiro estado de
graça. Sem dúvida alguma, essa é a verdadeira política pública,
determinada pelo nosso Governador, que está sempre ao lado do
povo mineiro, e particularmente do Sul de Minas.

Para finalizar, Sr. Presidente, agradeço às pessoas que lideraram
esse processo. Destaco V. Exa., nosso 1º-Secretário, segundo
homem da Assembléia Legislativa, que teve uma votação magnífica,
peculiar ao seu caráter e ao trabalho realizado à frente desta Casa,
com nossos companheiros. V. Exa., durante este período como
Secretário, cuja função é uma das mais espinhosas, pôde conduzir
tranqüilamente, com os Deputados, os trabalhos desta Casa.

Dirijo-me também ao nosso Presidente Alberto Pinto Coelho. Mais
uma vez, rendo homenagem a esse grande homem, a essa pessoa
excepcional, que, durante dois anos, ao lado dos membros da Mesa e
de todos aqueles que conduzem o Parlamento mineiro, fez com que
este se tornasse um dos mais respeitados do País, conforme V. Exa.,



1942
no início desta reunião, leu no Relatório de Atividades da Assembléia
Legislativa. Hoje temos um Presidente do colegiado de todo o Brasil.

Sinto-me muito feliz ao parabenizar todos aqueles que trabalham
nesta Casa. Rendo minhas homenagens aos que trabalham na
Taquigrafia. Sabemos da difícil tarefa deles, que são nossos
acompanhantes silenciosos e que registram todas as palavras, todos
os momentos da nossa vida parlamentar. Deixo aqui registrado: a
todos que trabalham nesse setor, meu respeito e minha gratidão.

De forma especial, agradeço também a todos os queridos servidores
do meu gabinete, por intermédio do meu Chefe de Gabinete, Fabiany
Cobra. Na pessoa dele, rendo homenagens a todos os meus
servidores, amigos, companheiros incansáveis, que fizeram com que
mais um ano fosse coroado de êxito, com trabalho e boa vontade
junto à comunidade.

Parabenizo todos os amigos, Deputados, assessores parlamentares,
servidores da TV Assembléia, enfim, todos aqueles que trabalharam
conosco nesta caminhada. Só me resta, neste momento, agradecer
desde o mais simples servidor desta Casa ao mais qualificado.
Apresento a todos votos de um feliz e santo Natal. Espero que
possamos ter a estrela maior, que é o nascimento de Cristo, dentro do
nosso coração, da nossa vida, da nossa família. Somente assim
poderemos falar que comemoraremos um feliz Natal. E que esse feliz
Natal seja comemorado todos os dias, em todos os lares do povo
mineiro, particularmente daqueles que trabalham e dedicam seu
esforço ao Parlamento mineiro. Faço questão de apresentar
homenagens à minha família, à Dalvinha e a meus filhos Felipe e
Lucas, queridos amigos, pelo trabalho, pela participação e pela
colaboração. Rendo também homenagens ao meu querido povo de
Ouro Fino, razão maior da minha determinação e vontade política.
Digo que continuaremos a trabalhar pelo amor que temos à nossa
causa, à nossa terra e aos nossos filhos. Desejo a todos um feliz Natal
e feliz ano-novo. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Muito
obrigado.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
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convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de
amanhã, dia 19, às 9, às 14 e às 20 horas, bem como para a solene,
logo após a apreciação do Projeto de Lei nº 2.786/2008, nos termos
dos editais de convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/12/2008
Às 18h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Adalclever Lopes, Délio Malheiros, Carlos
Pimenta (substituindo este ao Deputado Paulo Cesar, por indicação
da Liderança do PDT) e Delvito Alves (substituindo o Deputado
Leonardo Moreira, por indicação da Liderança do DEM), membros da
supracitada Comissão. Está presente, também, o Deputado Weliton
Prado. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Sargento
Rodrigues, declara aberta a reunião e dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar matéria constante na pauta e tratar de
assuntos de interesse da Comissão. 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 2.921/2008 (relator: Deputado Sargento Rodrigues)
com as Emendas nºs 1 a 10, da Comissão de Constituição e Justiça,
com as Subemendas nº 1 à Emenda nº 2 e nº 1 à Emenda nº 3 e com
as Emendas nºs 11 a 16. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 15 de dezembro de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Délio Malheiros - Ivair Nogueira.
ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 17/12/2008
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Ana Maria Resende (substituindo este ao
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Deputado Lafayette de Andrada, por indicação da Liderança do BSD)
e o Deputado Dimas Fabiano (substituindo o Deputado Gil Pereira, por
indicação da Liderança do PP), 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 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 1.269/2007
e 2.772/2008 (Ana Maria Resende) e 2.924/2008 (Dimas Fabiano).
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 1.269/2007 e 2.772/2008 (relatora: Deputada Ana Maria
Resende); 2.924/2008 (relator: Deputado Dimas Fabiano). 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 dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Ademir Lucas - Inácio Franco.

ATA DA 13ª 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 17/12/2008
Às 14h50min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Lafayette de Andrada, Sebastião
Helvécio, Getúlio Neiva (substituindo este ao Deputado Antônio Júlio,
por indicação da Liderança do PMDB) e Juarez Távora
(representando o PV), membros da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária; os Deputados André Quintão, Gustavo
Valadares e Lafayette de Andrada, membros da Comissão de
Membros das Comissões Permanentes (§ 1º do art. 204 do Regimento
Interno). Estão presentes, também, os Deputados Mauri Torres, Dinis
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Pinheiro, Célio Moreira e André Quintão. 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. Suspende-se a
reunião. Às 16h42min são reabertos os trabalhos, com a presença dos
Deputados Zé Maia, Lafayette de Andrada, André Quintão e Gustavo
Valadares (substituindo este ao Deputado Jayro Lessa, por indicação
da Liderança do DEM). 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 Deputado Lafayette
de Andrada, relator do Projeto de Lei nº 2.785/2008, retira o parecer
distribuído em avulso anteriormente e apresenta outro parecer. O
Presidente determina a distribuição em avulso dos pareceres que
concluem pela aprovação, em turno único, dos Projetos de Lei nºs
2.785/2008 com as Emendas nºs 20, 52, 55, 56, 123, 155, 159, 161,
191, 196 a 202, 205, 211, 213, 215, 222, 243 a 250, 252 a 258, 261 a
273, 275, 276, 278, 279, 281, 282, 285, 287, 289, 290, 292 a 295, 297
a 303, 305 a 322, 324 a 326, 329, 330, 334 a 336, 338 a 350, 352 a
354, 357, 361 a 371, 373 a 376, 378 e 379, apresentadas por
parlamentares e pela Comissão de Participação Popular, as Emendas
nºs 380 a 390 e 392 a 404, apresentadas no parecer, as Subemendas
nº 1 às Emendas nºs 2, 9 a 11, 19, 24, 25, 28, 40, 42, 47, 49 a 51, 58,
61, 63, 70, 87, 89, 93, 108, 115, 117, 121, 136, 154, 166, 176, 193,
210, 214, 216, 223, 227, 228, 234, 242, 251, 259, 260, 277, 283, 286,
291, 296, 304, 323, 327, 328, 332, 333, 351, 358, 372 e 377, as
Subemendas nºs 1 e 2 à Emenda nº 190; e pela rejeição das
Emendas nºs 14, 21, 22, 23, 29 a 34, 36 a 39, 41, 43, 44, 46, 53, 54,
57, 66, 73, 74, 76 a 86, 92, 94 a 96, 100 , 105, 106, 113, 116, 118 a
120, 127 a 130, 132 a 135, 138, 139, 141, 145, 146, 157, 158, 160,
162 a 165, 171, 177 a 189, 192, 194, 195, 203, 204, 206 a 208, 212,
217 a 221, 224, 225, 229, 230, 233, 235, 236, 240 e 241; e
2.786/2008, do qual o próprio Presidente é relator, com as Emendas
nºs 28, 49 a 51, 54 a 80, 83 a 95, 147 a 155, 162 a 176, 178 a 226,
228 a 240, 242 a 247, 251 a 260, 262 a 274, 288, 291 a 295, 298 a
301, 303 a 307, 313 a 346, 359 a 362, 365 a 378, 380 a 386, 419, 421



1946
a 431, 435 a 474, 476 a 483, 506 a 513, 516 a 521, 523, 547 a 582,
584 a 588, 591 a 593, 595, 596, 598 a 612 e 624 a 644, apresentadas
por parlamentares; com as Emendas nºs 96 a 146, apresentadas pela
Comissão de Participação Popular; com as Emendas nºs 645 a 704, e
as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 15, 52, 81, 157, 241, 282, 283,
290, 302, 347, 353, 356, 475, 514, 515, 522, 589, 590 e 594,
apresentadas ao final do parecer; e pela rejeição das Emendas nºs 1 a
14, 16 a 22, 29 a 45, 47, 82, 156, 158 a 161, 248 a 250, 261, 275 a
281, 284 a 287, 289, 296, 297, 308 a 312, 348 a 352, 354, 355, 357,
358, 363, 364, 379, 387 a 418, 420, 432 a 434, 484 a 505, 524 a 544,
546, 583, 597 e 613 a 623. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para as reuniões conjuntas do dia 18/12/2008,
às 9h30min; 15 horas e 20h30min, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa - Elisa Costa - Lafayette de

Andrada - Sebastião Helvécio.
ATA DA 9ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/12/2008

Às 17h4min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Cecília Ferramenta (substituindo o Deputado Almir Paraca, por
indicação da Liderança do PT) e os Deputados Fábio Avelar e Neider
Moreira (substituindo este ao Deputado Wander Borges, por indicação
da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Fábio Avelar, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Neider Moreira, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante da pauta. Passa-se à 1ª Fase da
Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do
Projeto de Lei nº 2.307/2008 na forma do vencido no 1º turno (relator:
Deputado Almir Paraca). O Projeto de Lei nº 1.444/2008 é retirado de
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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 reunião extraordinária a ser realizada
no dia 18/12/2008, quinta-feira, às 10 horas, no Auditório, para
apreciar o Projeto de Lei nº 1.444/2007, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Wander Borges - Fábio Avelar.

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

2.658/2008
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
De autoria do Deputado Hely Tarqüínio, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Sociedade Amigos de
Arcos – Saarcos –, com sede nesse Município.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.658/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Sociedade Amigos de Arcos, instituição de caráter beneficente, que
tem por escopo defender o desenvolvimento sustentável, a
preservação e restauração do meio ambiente, bem como a prevenção
e repressão a qualquer ato de abuso ou maus-tratos aos animais.

Com esse propósito, promove a defesa 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, além de desenvolver ações para a promoção de campanhas
educativas de conscientização da população e de estímulo ao trabalho
voluntário.

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

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 2.658/2008, em turno único.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2008.
Fábio Avelar, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.889/2008

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Tiago Ulisses, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Associação Terra das Águas - S/C, com
sede no Município de São Lourenço.

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 2.889/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Terra das Águas, com sede no Município de São
Lourenço, que possui como finalidade precípua a defesa dos
mananciais de toda a Bacia do Rio Verde e de aqüíferos de águas
minerais.

Na área da assistência social, combate a fome e a pobreza;
incentiva o voluntariado; desenvolve atividades educacionais, culturais
e de lazer; oferece assistência à saúde da família; estimula parcerias
com outras instituições que compartilham os seus interesses e busca
provocar sentimento de solidariedade entre os diferentes segmentos
sociais para a sua causa.

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

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

nº 2.889/2008, em turno único.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2008.
Wander Borges, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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2.904/2008

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Regional de Proteção
Ambiental – Arpa –, com sede no Município de Bom Despacho.

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 2.904/2008 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Regional de Proteção Ambiental, com sede no Município
de Bom Despacho, que tem como finalidade primordial dotar o Pelotão
de Polícia Militar do Meio Ambiente do 7º Batalhão da PMMG com a
logística necessária e suficiente para o cumprimento de suas
atividades relacionadas com a proteção e recuperação da natureza.

Para a consecução de seus propósitos, recebe doações destinadas
às suas necessidades básicas, relativas ao exercício de suas funções,
notadamente na área de transporte, comunicação e informática, e à
manutenção de equipamentos que visem à melhoria e ao
aperfeiçoamento técnico da prestação de serviços; promove
campanhas educativas, objetivando a conscientização das pessoas no
tocante à preservação do meio ambiente; celebra convênios com
instituições públicas e privadas para viabilizar suas iniciativas.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem por finalidade retificar o nome da entidade,
de acordo com o constante no art. 1º de seu estatuto.

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

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

nº 2.904/2008, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2008.
Fábio Avelar, relator.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 114/20 07

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De iniciativa do Deputado André Quintão, o projeto de lei em
epígrafe “dispõe sobre os direitos do usuário dos serviços, dos
programas, dos projetos e dos benefícios da assistência social do
Estado de Minas Gerais e dá outras providências”.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo n° 1, que
apresentou.

A seu turno, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social opinou pela aprovação da matéria, também na forma do
referido substitutivo.

Dando prosseguimento à tramitação do projeto, compete a este
órgão colegiado apreciá-lo atendo-se aos lindes estabelecidos no art.
188, combinado com o art. 102, inciso VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O projeto de lei sob comento trata de disciplinar a relação entre os

usuários dos serviços de assistência social e o Estado, em especial os
órgãos responsáveis por esses serviços, estabelecendo os direitos
daqueles que usam ou recebem os benefícios. O art. 1º do substitutivo
apresentado bem sintetiza os direitos almejados pela proposição, ao
enunciar que “o usuário dos serviços, programas e benefícios da
assistência social do Estado tem direito a uma política de assistência
social eficaz, voltada para a promoção de sua dignidade e das
condições de autonomia, convívio, socialização, sustentabilidade,
capacitação e acesso a oportunidades, de acordo com sua
capacidade e com seus projetos pessoal e social”.

Em sua acurada análise, a Comissão de Constituição e Justiça
esclareceu que, nos termos do art. 194 da Constituição da República,
a seguridade social é composta por um tripé constituído pela
assistência social, pela saúde e pela previdência social. Esta, por sua
vez, é uma política pública voltada para pessoas em condições de
vulnerabilidade, em virtude de idade, desemprego, impossibilidade de
trabalho, entre outros motivos, sendo prestada a quem dela necessite,
independentemente de contribuição para a seguridade social.
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Cabe à União fixar as normas gerais sobre essa matéria, e aos

Estados e Municípios, editar leis de caráter complementar. Em
conseqüência, no âmbito federal foi editada a Lei nº 8.742, de 1993,
conhecida como Lei Orgânica de Assistência Social - Loas -, e, no
estadual, a Lei nº 12.262, de 1996, que dispõe sobre a política
estadual de assistência social e cria o Conselho Estadual de
Assistência Social - Ceas,

A proposição sob comento guarda correlação com outras duas
apresentadas pelo mesmo parlamentar, a saber, o Projeto de Lei nº
116/2007, que dispõe sobre o Sistema Único de Assistência Social no
Estado de Minas Gerais - Suas - MG -, e o Projeto de Lei nº 119/2007,
que dispõe sobre a celebração de parcerias entre o poder público e
entidades e organizações de assistência social para a execução de
ações no âmbito da política de assistência social.

Como bem observou a Comissão de Constituição e Justiça, “tendo o
ordenamento jurídico como sistema normativo, pode-se dizer que a
proposição em tela, se aprovada, irá compor dois subsistemas; irá
integrar-se, de um lado, nas normas que asseguram os direitos dos
usuários dos serviços públicos e, de outro, nas normas que
disciplinam a política de assistência social”. De fato, consta no
ordenamento jurídico mineiro a Lei nº 11.751, de 1995, que dispõe
sobre o atendimento ao usuário de serviços públicos; a Lei nº 12.628,
de 1997, que disciplina as reclamações relativas à prestação de
serviço público, em conformidade com o disposto no § 4º do art. 40 da
Constituição Estadual; e a Lei nº 16.279, de 2006, que dispõe sobre
os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde
no Estado.

Infere aquela Comissão que, da mesma forma que esta última lei
não disciplina a política de saúde, mas a relação dos usuários com o
Estado, a proposição sob análise não deve conter regras que se
refiram à política de assistência social, e sim restringir-se à relação
entre os usuários ou beneficiários e o Estado. Visto que o art. 2º se
refere, em última instância, a princípios da assistência social, e não
propriamente a direitos dos usuários, deve ser suprimido.

O Substitutivo nº 1, além de corrigir esse equívoco e aprimorar a
proposição à luz da técnica legislativa, preservando os objetivos da
proposição original, remete para a legislação civil a regra contida no
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inciso XVII do art. 4º da proposição (que passou a ser o inciso XVI do
art. 2º do Substitutivo), visto que essa matéria se encontra disciplinada
nos arts. 115 e seguintes do Código Civil.

A seu turno, a Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação
Social ratificou o parecer da Comissão de Constituição e Justiça,
ressaltando que, afora a matéria expurgada pelo Substitutivo, por
incongruência com o objeto da proposição, pode se observar a
adequação desta à política pública de assistência social, porque ela
“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”.

No que concerne à competência desta Comissão de proceder à
análise da repercussão financeira das proposições, estabelecida no
art. 102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento Interno, devemos
esclarecer que a proposição - tal qual apresentada ou na forma do
substitutivo que lhe foi apresentado - não gera despesa para os cofres
públicos, portanto não acarreta nenhum impacto na execução da Lei
Orçamentária anual.

Ocorre que o projeto trata de enunciados propositivos de caráter
abstrato e desprovidos de concretude de ações que não requerem
recursos financeiros, mas tão-somente que o agente público adote
determinada conduta ante o usuário do serviço de assistência social
do Estado.

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

114/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Lafayette de Andrada, relator - Juarez Távora

- Antônio Júlio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.556/2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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
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locais que especifica.

A proposição foi encaminhada preliminarmente à Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social opinou
pela aprovação do Substitutivo nº 2, de sua autoria, e pela rejeição do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.

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 pauta dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação

de brinquedos adaptados para crianças com deficiência física nos
espaços de recreação localizados em áreas de lazer abertas ao
público.

A Comissão de Constituição e Justiça relatou em seu parecer que a
matéria de que trata o projeto em apreço se enquadra na competência
legislativa concorrente, nos termos do inciso XIV do art. 24 da
Constituição da República, segundo o qual compete à União e aos
Estados legislar sobre proteção e integração social das pessoas
portadoras de deficiência física.

Essa Comissão entendeu ser mais adequado incluir na Lei nº
11.666, de 9/11/94, a regra que se pretende instituir. Por isso
apresentou o Substitutivo nº 1, evitando-se dessa forma a edição de
mais uma norma esparsa sobre proteção aos deficientes.

A Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social relatou
que, para que as pessoas com deficiência possam ter liberdade de ir e
vir, sentindo-se parte da comunidade, é necessário proporcionar a
esses cidadãos um meio físico adequado, que garanta segurança e
acesso. Consoante essa Comissão, 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. Em virtude das limitações de
ordem física, as crianças com necessidades especiais ficam isoladas
do ambiente social, uma vez que os espaços de sociabilidade não
consideram as características dessas crianças.
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Essa Comissão asseverou que a regra pretendida pela proposição

seja incluída na 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, já
que é posterior à lei anteriormente citada, e apresentou o Substitutivo
nº 2, com o qual concordamos.

Essa medida se mostra sintonizada com os novos paradigmas da
sociedade brasileira. A idéia de integrar as pessoas com deficiência
no ambiente social tem orientado e, principalmente, transformado a
realidade, em que as diferenças eram motivo de segregação.

Dispõe o art. 5º da Lei nº 17.785, de 2008:
“Art. 5º - Nos espetáculos, conferências e festas populares

realizados em praças, parques e nos demais espaços de uso público,
será reservado espaço para pessoas portadoras de deficiência ou
com dificuldade de locomoção”.

O Substitutivo nº 2 acrescenta o art. 5º-A, que dispõe:
“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”.

Podemos observar que as diretrizes acrescentadas pelo Substitutivo
nº 2 são da mesma natureza daquelas já existentes na Lei nº 17.785,
de 2008, cujas despesas estão relacionadas com projetos de
urbanização de logradouros e espaços públicos, que venham a ser
construídos ou reformados no Estado. Assim, sob o aspecto financeiro
e orçamentário, o Substitutivo nº 2 não cria despesas de imediato que
ensejem impacto nas contas públicas e, caso venham a ocorrer serão
insignificantes, se comparadas com o alcance social da medida.

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

2.556/2008, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 2, que a
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social apresentou, e
pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e
Justiça.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Juarez Távora, relator - Antônio Júlio -

Lafayette de Andrade.
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PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 2.794/ 2008

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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.

A proposição foi distribuída à Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
com o Substitutivo n° 1, que apresentou.

Em seguida, foi o projeto encaminhado à Comissão de
Administração Pública, que opinou por sua aprovação, na forma do
Substitutivo n° 1.

Vem agora, a proposição a esta Comissão para receber parecer, em
obediência aos termos regimentais.

Fundamentação
A proposição sob comento estabelece que o perito judicial nomeado

nas condições descritas no art. 1° da Lei n° 13.166 , de 20/1/99,
também terá direito ao pagamento de honorários pelo Estado, que
serão fixados na forma de regulamento, bem como a ser previamente
indenizado pelas diligências realizadas em feitos amparados pela
justiça gratuita.

A lei citada dispõe sobre o pagamento pelo Estado de honorários a
Defensor Público nomeado para defender réu pobre. O que se cogita
agora é estender o direito de os honorários serem pagos pelo Estado
para o Perito Judicial nomeado pelo juiz.

A Comissão de Constituição e Justiça ressaltou em seu parecer que,
com relação à competência, a proposição está de acordo com os
ditames constitucionais. Segundo essa Comissão, a Constituição da
República, em seu art. 5°, LXXIV, estabelece que o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos, recepcionando a Lei Federal n° 1.600, de
1950, segundo a qual a assistência judiciária compreenderá, entre
outros isenções, os honorários de advogados e peritos.

Essa Comissão registrou, ainda, que o projeto encontra amplo apoio
na jurisprudência nacional, citando vários julgados sobre a matéria.

Assim, essa Comissão entendeu que a proposta é justa e está em
sintonia com a legislação e a jurisprudência nacionais.

Não obstante, para tornar mais clara a matéria, apresentou o
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Substitutivo n° 1.

Essa Comissão assinalou que o perito somente farás jus a
honorários pagos pelo Estado caso o vencido, isto é, quem perde a
ação processual, seja pobre nos termos da lei. É necessário, ainda,
preservar a competência do juiz para fixar os honorários periciais,
objetivando não ferir a sistemática da relação processual brasileira.

A Comissão de Administração Pública ratificou o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça e salientou que a proposta em
estudo merece ser aprovada.

Com relação ao aspecto financeiro, entendemos que, no plano
imediato, não haverá impacto nas contas públicas, porquanto depende
de uma situação que virá ocorrer no futuro.

Desse modo, o comando da futura lei ainda está no plano potencial,
dependendo de que se instaure um processo judicial em que a partes
vencidas serão pobres e que haja necessidade de uma perícia judicial.
Considere-se, ainda, que as despesas serão irrelevantes, sendo
relegados à seara do princípio da razoabilidade econômica.

Conclusão
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

2.794/2008, no 1 ° turno, na forma do Substitutivo n° 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Juarez Távora -

Lafayette de Andrada.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 28/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar n° 28/2007, de autori a do
Governador do Estado, que cria a Agência de Desenvolvimento da
Região Metropolitana de Belo Horizonte - Agência RMBH -, foi
aprovado no 2° turno, na forma do Substitutivo n° 1  ao vencido no 1°
turno, com as Emendas n°s 1, 2 e 3.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do 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 COMPLEMENTAR N° 28/2007

Cria a Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de
Belo Horizonte - Agência RMBH.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica criada a Agência de Desenvolvimento da Região

Metropolitana de Belo Horizonte - Agência RMBH –, de acordo com o
§ 2° do art. 4° da Lei Complementar n° 89, de 12 de  janeiro de 2006,
na forma de autarquia territorial e especial, com caráter técnico e
executivo, para fins de planejamento, assessoramento e regulação
urbana, viabilização de instrumentos de desenvolvimento integrado
da Região Metropolitana de Belo Horizonte – RMBH – e apoio à
execução de funções públicas de interesse comum, com autonomia
administrativa e financeira, personalidade jurídica de direito público,
prazo de duração indeterminado, vinculada à Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana – Sedru.

§ 1° - A Agência RMBH tem sede e foro no Município de Belo
Horizonte.

§ 2° - O âmbito de atuação da Agência RMBH equivale  à área dos
Municípios integrantes da RMBH, bem como do seu Colar
Metropolitano, nos termos da Lei Complementar n° 89 , de 2006.

§ 3° - O disposto no “caput” não exclui a vinculaçã o da Agência ao
Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano da RMBH,
conforme o disposto no art. 17 da Lei Complementar n° 88, de 12 de
janeiro de 2006, ressalvadas as responsabilidades atribuídas à
Agência e as vedações a ela impostas pela legislação em vigor, no
tocante ao orçamento, gestão e finanças.

§ 4° - Considera-se função pública de interesse com um, nos
termos do art. 43 da Constituição Estadual, a atividade ou serviço
cuja realização por parte de um Município, isoladamente, seja inviável
ou cause impacto nos outros Municípios integrantes da região
metropolitana.

Art. 2° - A organização básica da Agência RMBH comp reende:
I - Unidade Colegiada:
a) Conselho de Administração;
II - Direção Superior:
a) Diretoria-Geral;
b) Vice-Diretoria-Geral;
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III - Unidades Administrativas:
a) Gabinete;
b) Procuradoria;
c) Assessoria de Comunicação;
d) Assessoria de Apoio Administrativo;
e) Auditoria Seccional;
f) Diretoria de Informação, Pesquisa e Apoio Técnico;
g) Diretoria de Planejamento Metropolitano, Articulação e

Intersetorialidade;
h) Diretoria de Inovação e Logística;
i) Diretoria de Regulação Metropolitana.
§ 1° - A Agência RMBH será dirigida por Diretoria C olegiada,

composta pelo Diretor-Geral, pelo Vice-Diretor-Geral e pelos titulares
das unidades a que se referem as alíneas “f”, “g”, “h” e “i” do inciso III
do “caput”.

§ 2° - Os cargos da Direção Superior a que se refer e o inciso II e os
titulares das unidades administrativas a que refere o inciso III do
“caput” deste artigo são de livre nomeação e exoneração do
Governador do Estado, observado o disposto no § 3°.

§ 3° - A nomeação do Diretor-Geral será feita pelo Governador do
Estado a partir de lista tríplice elaborada pelo Conselho de
Desenvolvimento Metropolitano, na forma do regulamento, e
dependerá de aprovação prévia da Assembléia Legislativa.

§ 4° - As competências e a composição do Conselho d e
Administração, as competências da Diretoria Colegiada e das
unidades previstas neste artigo, e a denominação e as competências
das unidades da estrutura orgânica complementar serão
estabelecidas em decreto.

Art. 3° - Fica criado, no âmbito da Agência RMBH, o  Observatório
de Políticas Metropolitanas.

Parágrafo único - O Observatório a que se refere o "caput" tem
como objetivos:

I - integrar órgãos e entidades públicos e privados, visando à
produção e disseminação de conhecimento na área de governança
metropolitana;

II - certificar experiências de políticas e gestão metropolitanas;
III - identificar experiências nacionais e internacionais, visando à
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difusão de boas práticas relacionadas à formulação e à gestão de
políticas urbanas no espaço metropolitano.

Art. 4° - Compete à Agência RMBH:
I - elaborar o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado a que se

refere o art. 5° da Lei Complementar n° 88, de 2006 ;
II - promover a implementação de planos, programas e projetos de

investimento estabelecidos no Plano Diretor de Desenvolvimento
Integrado, bem como a execução das metas e prioridades
estabelecidas;

III - elaborar e propor, em caráter continuado, estudos técnicos com
objetivos, metas e prioridades de interesse regional, compatibilizando-
os com os interesses do Estado e dos Municípios integrantes da
RMBH;

IV - propor normas, diretrizes e critérios para compatibilizar os
planos diretores dos Municípios integrantes da RMBH com o Plano
Diretor de Desenvolvimento Integrado, no tocante às funções públicas
de interesse comum;

V - manter permanente avaliação e fiscalização da execução dos
planos e programas aprovados para a RMBH;

VI - articular-se com instituições públicas e privadas, nacionais e
internacionais, objetivando a captação de recursos de investimento ou
financiamento para o desenvolvimento integrado da RMBH;

VII - articular-se com os Municípios integrantes da RMBH, com
órgãos e entidades federais e estaduais e com organizações privadas,
visando à conjugação de esforços para o planejamento integrado e o
cumprimento de funções públicas de interesse comum;

VIII - assistir tecnicamente os Municípios integrantes da RMBH;
IX - fornecer suporte técnico e administrativo à Assembléia

Metropolitana e ao Conselho Deliberativo de Desenvolvimento
Metropolitano;

X - estabelecer intercâmbio de informações com organizações
públicas ou privadas, nacionais ou internacionais, na sua área de
atuação;

XI - promover diagnósticos da realidade socioeconômica local e de
âmbito metropolitano, com vistas a subsidiar o planejamento
metropolitano;

XII - constituir e manter banco de dados com informações
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atualizadas necessárias ao planejamento e à elaboração dos
programas e planos a serem desenvolvidos;

XIII - auxiliar os Municípios da RMBH na elaboração e na revisão de
seus planos diretores;

XIV -colaborar para o desenvolvimento institucional dos Municípios a
que se refere o § 2° do art. 1° desta lei complemen tar, quando
necessário e tendo em vista a questão do planejamento;

XV - apoiar os Municípios na elaboração de projetos de
desenvolvimento metropolitano, para fins de habilitação a recursos do
Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;

XVI - exercer poder de polícia administrativa, notadamente no
tocante à regulação urbana metropolitana.

§ 1° - Para o cumprimento das competências prevista s neste artigo,
a Agência RMBH poderá:

I - emitir documentos de cobrança e exercer atividades de
arrecadação de tarifas e de pagamentos pela prestação de serviços
ou pelo uso ou outorga de uso de bens públicos sob sua
administração;

II - firmar convênios, contratos e acordos de qualquer natureza, e
receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas
de outras entidades e órgãos governamentais, nacionais e
estrangeiros;

III - promover desapropriações e instituir servidões, nos termos de
declaração de utilidade ou necessidade pública ou de interesse social
emanada do Chefe do Poder Executivo competente;

IV - firmar termo de parceria com organizações da sociedade civil de
interesse público credenciadas nos termos da legislação estadual;

V - participar de operações conjuntas relacionadas com a
fiscalização de funções públicas de interesse comum;

VI - constituir comitês interinstitucionais, na forma de regulamento,
para a gerência de projetos específicos na RMBH;

VII - fiscalizar o cumprimento das normas e diretrizes de
planejamento e execução de função pública de interesse comum na
RMBH, em especial quanto a normas de parcelamento do solo
metropolitano para fins urbanos e em áreas de interesse especial ou
limítrofes de Município do Colar Metropolitano ou em áreas do Colar
que pertençam a mais de um Município, sem prejuízo das
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competências municipais;

VIII - aplicar as sanções administrativas previstas nesta lei às
pessoas físicas e jurídicas de direito privado.

§ 2° - A gestão das funções públicas de interesse c omum se efetivará,
preferencialmente, no que couber, mediante convênios de cooperação
ou consórcios públicos, instrumentos do federalismo cooperativo de
que trata a Lei federal n° 11.107, de 6 de abril de  2005, a serem
formalizados entre o Estado e os Municípios.

§ 3° - A Agência RMBH apoiará tecnicamente a formal ização de
mecanismos institucionais voluntários de gestão metropolitana,
notadamente os convênios de cooperação e os consórcios públicos.

§ 4° - O parcelamento do solo em zona rural na RMBH  e em seu
Colar Metropolitano em mais de dez unidades ou quando a área total
superar cinco módulos rurais mínimos, para fins residenciais,
comerciais ou industriais, fica condicionado a licenciamento ambiental
prévio pelo Estado e dependerá de anuência da Agência, emitida com
base na compatibilidade entre a atividade a que se destina o
parcelamento do solo e os planos e programas de desenvolvimento
regional.

Art. 5° - Constituem infrações administrativas, alé m das previstas na
legislação federal ou estadual:

I - promover, por quaisquer meios, loteamento ou desmembramento
do solo para fins urbanos na RMBH sem amparo de ato administrativo
de anuência prévia emanado da autoridade metropolitana competente
ou em desacordo com as disposições desta lei complementar e das
Leis Complementares n°s 88 e 89, de 2006, ou ainda das normas
metropolitanas pertinentes;

II - promover, por quaisquer meios, loteamento ou desmembramento
do solo para fins urbanos na RMBH sem observância das
determinações constantes no ato administrativo de anuência prévia
emitido pela autoridade competente;

III - descumprir ordem administrativa, inclusive embargo ou
suspensão de parcelamento do solo urbano, emitida pela autoridade
competente contra loteamento ou desmembramento do solo que
caracterize irregularidade face à legislação metropolitana pertinente;

IV - divulgar, ou veicular em proposta, contrato, peça publicitária ou
comunicação ao público ou interessados, afirmação falsa sobre a
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regularidade, perante a autoridade metropolitana competente, de
loteamento ou desmembramento do solo para fins urbanos, ou ocultar
fraudulentamente fato a eles relativo;

V - descumprir normas e diretrizes específicas relacionadas com a
ordem urbanístico-metropolitana e com outras funções públicas de
interesse comum, emitidas pelos órgãos públicos competentes, nos
termos da legislação pertinente;

VI - descumprir o disposto no § 4° do art. 4°.
§ 1° - Aplicam-se à infração prevista no inciso I d o “caput” deste

artigo as seguintes penalidades:
I - multa simples de R$10.000,00 (dez mil reais) a R$ 200.000,00

(duzentos mil reais) e, caso a infração se prolongue no tempo, multa
diária;

II - apreensão dos instrumentos, máquinas, equipamentos ou
veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

III - embargo da obra;
IV - demolição da obra em caso de grave prejuízo ao planejamento

metropolitano e aplicação de sanções administrativas, nos termos dos
arts. 6° e 7° desta lei complementar.

§ 2° - Aplicam-se à infração prevista no inciso II do “caput” deste
artigo as seguintes penalidades:

I - multa simples de R$10.000,00 (dez mil reais) a R$ 200.000,00
(duzentos mil reais) e, caso a infração se prolongue no tempo, multa
diária;

II - apreensão dos instrumentos, máquinas, equipamentos ou
veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

III - embargo da obra;
IV - demolição da obra em caso de grave prejuízo ao planejamento

metropolitano e aplicação de sanções administrativas, nos termos dos
arts. 6° e 7° desta lei complementar;

V - medida administrativa, representada pela suspensão do ato
administrativo de anuência prévia emitido pela autoridade competente.

§ 3° - Aplicam-se à infração prevista no inciso III  do “caput” deste
artigo as seguintes penalidades:

I - multa simples de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a R$ 300.000,00
(trezentos mil reais) e, caso a infração se prolongue no tempo, multa
diária;
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II - apreensão dos instrumentos, máquinas, equipamentos ou

veículos de qualquer natureza utilizados na infração;
III - demolição da obra em caso de grave prejuízo ao planejamento

metropolitano;
IV - medida administrativa, representada pela suspensão do ato

administrativo de anuência prévia emitido pela autoridade competente,
e aplicação de sanções administrativas, nos termos dos arts. 6° e 7°
desta lei complementar.

§ 4° - Aplicam-se às infrações previstas no inciso IV do “caput” deste
artigo as seguintes penalidades:

I - multa simples de R$ 1.000,00 (um mil reais) a R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais) e, caso a infração se prolongue no tempo, multa
diária;

II - medida administrativa, representada pelo recolhimento dos
instrumentos de divulgação veiculados irregularmente, e aplicação de
sanções administrativas, nos termos dos arts. 6° e 7° desta lei
complementar.

§ 5° - Aplicam-se à infração prevista no inciso V d o “caput” deste
artigo as seguintes penalidades:

I - multa simples de R$ 1.000,00 (um mil reais) a R$ 50.000,00
(cinqüenta mil reais) e, caso a infração se prolongue no tempo, multa
diária;

II - apreensão dos instrumentos, máquinas, equipamentos ou
veículos de qualquer natureza utilizados na infração;

III - embargo da obra;
IV - demolição da obra em caso de grave prejuízo ao planejamento

metropolitano e suspensão parcial ou total do empreendimento ou
atividade;

V - medida administrativa, representada pela aplicação de sanções
administrativas, nos termos dos arts. 6° e 7° desta  lei complementar.

§ 6° - Aplicam-se à infração prevista no inciso VI do “caput” deste
artigo as seguintes penalidades:

I - multa simples de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais) a R$
500.000,00 (quinhentos mil reais) e, caso a infração se prolongue no
tempo, multa diária;

II - apreensão dos instrumentos, máquinas, equipamentos ou
veículos de qualquer natureza utilizados na infração;
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III - embargo da obra;
IV - demolição da obra em caso de grave prejuízo ao planejamento

metropolitano e suspensão parcial ou total do empreendimento ou
atividade;

V - medida administrativa, representada pela aplicação de sanções
administrativas, nos termos dos arts. 6° e 7° desta  lei complementar.

Art. 6° - As infrações previstas em legislação que disciplina funções
públicas de interesse comum da RMBH, incluindo as previstas no art.
5° desta lei complementar, acarretarão as seguintes  sanções,
ressalvadas as competências dos órgãos e das entidades setoriais
envolvidos:

I - advertência escrita;
II - multa simples;
III - multa diária;
IV - apreensão dos instrumentos, máquinas, equipamentos ou

veículos de qualquer natureza utilizados no ato infrator, ainda que de
propriedade de terceiro e não do infrator;

V - embargo de obra ou atividade;
VI - demolição de obra;
VII - suspensão parcial ou total de empreendimento ou atividade.
Parágrafo único - As infrações previstas neste artigo não excluem

aquelas estabelecidas no âmbito da competência dos demais entes
federativos, nem aquelas inerentes às normas da administração
pública.

Art. 7° - O procedimento administrativo de fiscaliz ação e apuração
das infrações, os critérios para a aplicação de sanções e o
procedimento para elaboração das normas técnicas complementares
serão disciplinados em decreto.

§ 1° - As infrações às normas relativas às funções públicas de
interesse comum no âmbito da RMBH estão sujeitas às sanções
previstas nesta lei complementar, observando-se:

I - o processo administrativo cabível, observada, no que couber, a
Lei n° 14.184, de 31 de janeiro de 2002;

II - a gravidade do fato, tendo em vista os impactos regionais e suas
conseqüências para o planejamento e o equilíbrio das funções
públicas de interesse comum na RMBH;

III - os antecedentes do infrator e a natureza do serviço ou do
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empreendimento relacionados à infração, tendo em vista o
descumprimento da legislação metropolitana pertinente;

IV - a situação econômica do infrator, no caso de multa;
V - a efetividade das medidas adotadas pelo infrator para

afastamento do perigo gerado e para correção do dano causado ao
território metropolitano;

VI - a colaboração do infrator com os órgãos estaduais para solução
dos problemas advindos de sua conduta.

§ 2° - Se o infrator cometer, simultaneamente, duas  ou mais
infrações, ser-lhe-ão aplicadas, cumulativamente, as sanções a elas
cominadas.

§ 3° -A multa simples será aplicada à pessoa física  ou jurídica de
direito privado que obstar ou dificultar ação fiscalizadora.

§ 4° - A multa diária será aplicada sempre que o co metimento da
infração se prolongar no tempo e será computada até que o infrator
comprove a regularização da situação à autoridade competente.

§ 5° - O valor da multa diária será de até 5% (cinc o por cento) do
valor da multa simples aplicada ao infrator.

§ 6° - Sujeita-se à multa de 100% (cem por cento) d o valor
estabelecido para a penalidade a pessoa física ou jurídica que utilizar
ou propiciar a utilização de documento relativo a seu recolhimento
com autenticação falsa, sem prejuízo das demais sanções penais
cabíveis.

§ 7° - Na reincidência na mesma infração punida com  multa, a pena
será aplicada em dobro e, a partir da segunda reincidência na mesma
infração, a critério da autoridade competente, poderá ser aplicada a
pena de suspensão de atividades.

§ 8° - Os débitos resultantes de multas aplicadas e m decorrência
desta lei complementar serão corrigidos monetariamente, poderão ser
pagos em até vinte e quatro parcelas mensais e, em caso de
inadimplência, o parcelamento concedido dará lugar ao vencimento
antecipado.

§ 9° - Será concedido desconto de 20% (vinte por ce nto) para o
pagamento à vista de débito resultante de multa.

§ 10 - O valor da multa simples será corrigido anualmente com base
na variação da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais.

§ 11 - O valor das multas de que trata esta lei complementar poderá
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ser reduzido em até 50% (cinqüenta por cento), mediante assinatura
de Compromisso de Anuência Corretiva entre o infrator e a Agência
RMBH para fins de saneamento e compensação dos impactos da
infração.

Art. 8° - Os quantitativos de DAIs-unitários, FGIs- unitários e GTEs-
unitários, a que se refere o Anexo IV da Lei Delegada n° 175, de 26 de
janeiro de 2007, destinados à Agência RMBH são os constantes no
Anexo I desta lei.

Parágrafo único - A identificação das FGIs e GTEs a que se refere o
“caput” será fixada em decreto.

Art. 9° - Ficam destinados à Agência RMBH e incluíd os no Quadro
Geral de Cargos de Provimento em Comissão a que se refere o
“caput” do art. 1° da Lei Delegada n° 175, de 2007,  os cargos
constantes no Anexo II desta lei.

§ 1° - Os cargos da Administração Superior da Agênc ia RMBH, de
que trata o § 1° do art. 1° da Lei Delegada n° 175,  de 2007, são os
constantes no item II.1 do Anexo II desta lei.

§ 2° - Os cargos do Grupo de Direção e Assessoramen to da
Administração Autárquica e Fundacional, de que trata o “caput” do art.
1° da Lei Delegada n° 175, de 2007, lotados na Agên cia RMBH são os
constantes no item II.2 do Anexo II desta lei.

§ 3° - Os cargos a que se refere o “caput” deste ar tigo e as formas
de recrutamento correspondentes serão definidos em regulamento.

§ 4° - Para o exercício do cargo de titutar de unid ade da estrutura
orgânica será exigida qualificação profissional específica, definida com
base nas necessidades técnicas e administrativas da Agência RMBH.

Art. 10 - Fica impedida de exercer cargo de direção da Agência
RMBH a pessoa que, nos vinte e quatro meses anteriores à data de
sua indicação, tiver:

I - exercido mandato de Prefeito nos Municípios da RMBH;
II - mantido um dos seguintes vínculos com empresa que tenha

projeto a ela submetido ou por ela aprovado:
a) acionista ou sócio, com participação superior a 5% (cinco por

cento) do capital social;
b) administrador, gerente ou membro de conselho de administração

ou fiscal;
c) empregado, ainda que com contrato de trabalho suspenso.
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Art. 11 - A Agência RMBH poderá requisitar servidores de órgãos e

entidades integrantes da administração pública estadual.
Art. 12 - Os profissionais indicados para ocupar os cargos da

Administração Superior, aos quais se refere o § 1° do art. 9°, serão
pré-qualificados por comissão competente, conforme disciplinado em
regulamento.

Art. 13 - Constituem receitas da Agência RMBH:
I - as dotações consignadas no orçamento do Estado;
II - as transferências do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;
III - as resultantes das tarifas e preços públicos incidentes sobre a

prestação de serviços e sobre o uso ou outorga de uso de bens
públicos administrados pela Agência;

IV - outras receitas.
Art. 14 - Os recursos advindos das multas administrativas a que se

refere esta lei complementar reverterão para a subconta RMBH do
Fundo de Desenvolvimento Metropolitano.

Art. 15 - A Agência RMBH celebrará Acordo de Resultados, nos
termos da Lei n° 17.600, de 1° de julho de 2008.

Art. 16 - Compete à Sedru a concessão de selo de anuência prévia a
parcelamentos do solo na RMBH e a gestão da receita oriunda dessa
atividade, na forma de regulamento.

Parágrafo único - A competência de que trata o “caput” não interfere
naquela conferida à Agência RMBH para a fiscalização e aplicação de
sanção.

Art. 17 - O disposto nos arts. 6° e 7° não exclui a  competência
atribuída ao Sistema Estadual de Meio Ambiente para adotar medidas
disciplinares próprias.

Art. 18 - A Sedru prestará apoio logístico e operacional à Agência
RMBH até sua efetiva instalação.

Art. 19 - A Advocacia-Geral do Estado representará a Agência
RMBH nos processos judiciais em que esta for parte ou interessada
até a implantação de sua Procuradoria Jurídica, que atuará segundo
as diretrizes técnicas do Advogado-Geral.

Art. 20 - Esta lei complementar entra em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Ademir
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Lucas.

 ANEXO I
(a que se refere o art. 8° da Lei Complementar n° ,  de de de 2008.)
Quantitativos de DAI-unitário, FGI-unitário e GTE-unitário atribuídos

à Agência RMBH
* - A tabela a que se refere o Anexo I foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2008.
ANEXO II

(a que se refere o art. 9° da Lei Complementar n° ,  de de de 2008.)
Quantitativo de cargos de provimento em comissão
II.1 – Cargos em comissão da Administração Superior
* - A tabela a que se refere o Anexo II (cargos em comissão da

Administração Superior) foi publicada no “Diário do Legislativo” de
20.12.2008.

II.2 – Quantitativo de cargos de provimento em comissão do
Grupo de Direção e Assessoramento – DAI

* - A tabela a que se refere o Anexo II (cargos em comissão do
Grupo de Direção e Assessoramento) foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 20.12.2008.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
COMPLEMENTAR N° 33/2007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei Complementar n° 33/2007, de autori a da Deputada

Cecília Ferramenta, que acrescenta o inciso IV ao art. 5° da Lei
Complementar n° 90, de 12 de janeiro de 2006, foi a provado no 2°
turno, com a Emenda n° 1.

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

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 33/2007
Altera o art. 5° da Lei Complementar n° 90, de 12 d e janeiro de

2006, que dispõe sobre a Região Metropolitana do Vale do Aço.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – O inciso II do “caput” do art. 5° da Lei Complementar n° 90,

de 12 de janeiro de 2006, passa a vigorar com a redação que segue,
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ficando o artigo acrescido do seguinte inciso IV:

“Art. 5° – (...)
II – dois representantes do Poder Executivo de cada Município que

compõe a RMVA;
(...)
IV – um representante da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais.”.
Art. 2° – Esta lei complementar entra em vigor na d ata de sua

publicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 46/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar n° 46/2008, de autori a do Presidente
do Tribunal de Contas, que altera a redação do “caput” do art. 31 da
Lei Complementar n° 102, de 17 de janeiro de 2008, foi aprovado no
2° turno, com a Emendas n os 1 e 2 ao vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 46/2008
Altera a Lei Complementar n° 102, de 17 de janeiro de 2008, que

dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – O parágrafo único do art. 17, o “caput” d o art. 28 e o “caput”

do art. 31 da Lei Complementar n° 102, de 17 de jan eiro de 2008,
passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 17 – (...)
Parágrafo único – As férias do Conselheiro e do Auditor

corresponderão, quanto à duração, às que a Lei Orgânica da
Magistratura Nacional assegura aos membros do Poder Judiciário, na
forma que dispuser o Regimento Interno do Tribunal.
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(...)
Art. 28 – O Ministério Público junto ao Tribunal compõe-se de sete

Procuradores nomeados pelo Governador do Estado, cujo provimento
observará as regras previstas na Constituição da República e na
Constituição do Estado.

(...)
Art. 31 – O Governador do Estado escolherá o Procurador-Geral do

Ministério Público junto ao Tribunal dentre aqueles indicados em lista
tríplice elaborada e composta pelos integrantes da carreira, e o
nomeará para mandato de dois anos, permitida uma recondução,
observado o mesmo procedimento.”.

Art. 2° – Esta lei complementar entra em vigor na d ata de sua
publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 116/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 116/2007, de autoria do Deputad o André

Quintão, que dispõe sobre a contratação de consórcios públicos no
Estado e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, com as
Emendas n°s 1 a 3.

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

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

PROJETO DE LEI N° 116/2007
Dispõe sobre a constituição de consórcios públicos no Estado e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Esta lei dispõe sobre a constituição, no Estado, de

consórcios públicos entre os diversos entes da Federação para a
realização de objetivos de interesse comum.

§ 1° - O consórcio público será constituído por con trato, precedido
de prévia subscrição de protocolo de intenções.

§ 2° - As cláusulas obrigatórias do protocolo de in tenções são as
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previstas na Lei federal n° 11.107, de 6 de abril d e 2005.

§ 3° - O consórcio público adquirirá personalidade jurídica:
I - de direito público, no caso de constituir associação pública,

mediante a vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções,
integrando a administração indireta de todos os entes da Federação
consorciados;

II - de direito privado, mediante o atendimento dos requisitos da
legislação civil, devendo observar as normas de direito público,
especialmente as referentes a licitação, celebração de contratos e
prestação de contas, sendo regido pela Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT - para admissão de pessoal.

§ 4° - Os consórcios públicos na área de saúde obed ecerão aos
princípios, às diretrizes e às normas que regulam o Sistema Único de
Saúde – SUS.

§ 5° - Os consórcios públicos na área de assistênci a social
obedecerão aos princípios, às diretrizes e às normas que regulam o
Sistema Único de Assistência Social – Suas.

Art. 2° - O contrato de consórcio público será cele brado com a
ratificação, mediante lei, do protocolo de intenções.

Art. 3° - Para o cumprimento de seus objetivos, o c onsórcio público
poderá:

I - firmar convênios, contratos e acordos de qualquer natureza e
receber auxílios, contribuições e subvenções sociais ou econômicas
de outras entidades e órgãos do governo;

II - promover desapropriações e instituir servidões nos termos de
declaração de utilidade ou necessidade pública, ou interesse social,
realizada pelo poder público;

III - ser contratado pela administração direta ou indireta dos entes da
Federação, dispensada a licitação;

IV - emitir documentos de cobrança e exercer atividades de
arrecadação de tarifas e outros preços públicos pela prestação de
serviços ou pelo uso ou outorga de uso de bens públicos
administrados por eles ou, mediante autorização específica, pelo ente
da Federação consorciado;

V - outorgar concessão, permissão ou autorização de obras ou
serviços públicos mediante autorização prevista no contrato de
consórcio público, que deverá indicar de forma específica o objeto da
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concessão, permissão ou autorização e as condições a que deverá
atender, observadas as normas gerais aplicáveis.

Art. 4° - Considera-se área de atuação do consórcio  público a
correspondente à soma dos territórios:

I - dos Municípios, quando o consórcio público for constituído
somente por Municípios ou pelo Estado e Municípios com territórios
nele contidos;

II - dos Estados, quando o consórcio público for constituído por mais
de um Estado.

Art. 5° - Os entes consorciados somente entregarão recursos ao
consórcio público mediante contrato de rateio.

§ 1° - O contrato de rateio será formalizado em cad a exercício
financeiro e terá o mesmo prazo de vigência de suas dotações,
excetuando-se contratos que tenham por objeto exclusivamente
projetos consistentes em programas e ações incluídos em plano
plurianual ou a gestão associada de serviços públicos custeados por
tarifas ou outros preços públicos.

§ 2° - É vedada a aplicação dos recursos entregues por meio de
contrato de rateio para o atendimento de despesas genéricas,
inclusive transferências ou operações de crédito.

§ 3° - Os entes consorciados, isoladamente ou em co njunto, bem
como o consórcio público, são partes legítimas para exigir o
cumprimento das obrigações previstas no contrato de rateio.

§ 4° - Com o objetivo de permitir o atendimento do disposto na Lei
Complementar n° 101, de 4 de maio de 2000, o consór cio público
fornecerá as informações necessárias para que sejam consolidadas,
nas contas dos entes consorciados, todas as despesas realizadas
com os recursos entregues em virtude de contrato de rateio, de forma
que possam ser contabilizadas nas contas de cada ente da Federação
de acordo com os elementos econômicos e as atividades ou projetos
atendidos.

§ 5° - O ente consorciado que não consignar, em sua  lei
orçamentária ou em créditos adicionais, dotações suficientes para
arcar com as despesas assumidas por meio de contrato de rateio
poderá ser excluído do consórcio público, após prévia suspensão.

Art. 6° - O consórcio público está sujeito à fiscal ização contábil,
operacional e patrimonial pelo Tribunal de Contas competente para
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apreciar as contas do Chefe do Poder Executivo representante legal
do consórcio, inclusive quanto à legalidade, à legitimidade e à
economicidade de despesas, atos, contratos e renúncia de receitas,
sem prejuízo do controle externo a ser exercido em razão de cada um
dos contratos de rateio.

Art. 7° - O controle dos consórcios públicos compre enderá a
fiscalização da organização e do funcionamento da entidade, da
legalidade dos atos administrativos de natureza financeira e
orçamentária, bem como a análise da aplicação de recursos, e será
exercido:

I - pelos conselhos municipais de cada área de atuação da maioria
dos Municípios envolvidos, quando o consórcio público for constituído
somente por Municípios;

II - pelo conselho estadual e pelos conselhos municipais de cada
área de atuação da maioria dos Municípios envolvidos, quando o
consórcio público for constituído pelo Estado e por Municípios com
territórios nele contidos;

III - pelos conselhos estaduais de cada área de atuação dos Estados
envolvidos, quando o consórcio público for constituído por mais de um
Estado.

Art. 8° - A retirada do ente da Federação do consór cio público
dependerá de ato formal de seu representante na assembléia geral,
na forma previamente disciplinada por lei.

§ 1° - Os bens destinados ao consórcio público pelo  consorciado
que se retira serão revertidos ou retrocedidos somente quando houver
expressa previsão no contrato de consórcio público ou no instrumento
de transferência ou de alienação.

§ 2° - A retirada ou a extinção do consórcio públic o não prejudicará
as obrigações já constituídas, inclusive os contratos de programa, cuja
extinção dependerá do prévio pagamento das indenizações
eventualmente devidas.

Art. 9° - A alteração ou a extinção de contrato de consórcio público
dependerá de instrumento aprovado em assembléia geral, por todos
os entes consorciados, e ratificado mediante lei.

§ 1° - Os bens, os direitos, os encargos e as obrig ações decorrentes
da gestão associada de serviços públicos custeados por tarifas ou
outra espécie de preço público serão atribuídos aos titulares dos
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respectivos serviços.

§ 2° - Até que haja decisão que indique os responsá veis por cada
obrigação, os entes consorciados responderão solidariamente pelas
obrigações remanescentes, garantindo o direito de regresso em face
dos entes beneficiados ou dos que deram causa à obrigação.

Art. 10 - Deverão ser constituídas e reguladas por contrato de
programa, como condição de sua validade, as obrigações que um
ente da Federação constituir para com outro ente da Federação ou
para com consórcio público.

§ 1° - O contrato de programa:
I - observará o disposto na legislação de concessões e permissões

de serviços públicos e, especialmente no que se refere ao cálculo de
tarifas e de outros preços públicos, na de regulação dos serviços a
serem prestados;

II - preverá procedimentos que garantam a transparência da gestão
econômica e financeira de cada serviço em relação a cada um de
seus titulares;

III - conterá cláusulas que regulem a transferência total ou parcial de
encargos, serviços, pessoal e bens essenciais ao prosseguimento dos
serviços transferidos, no caso de gestão associada.

§ 2° - É nula a cláusula de contrato de programa qu e atribuir ao
contratado o exercício dos poderes de planejamento, regulação e
fiscalização dos serviços por ele próprio prestados.

§ 3° - O contrato de programa continuará vigente me smo quando
extinto o consórcio público ou o convênio de cooperação que
autorizou a gestão associada de serviços públicos.

§ 4° - O contrato de programa poderá ser celebrado por entidades
de direito público ou privado que integrem a administração indireta de
qualquer dos entes da Federação consorciados ou conveniados.

§ 5° - O contrato será automaticamente extinto no c aso de o
contratado não mais integrar a administração indireta do ente da
Federação que autorizou a gestão associada de serviços públicos por
meio de consórcio público ou de convênio de cooperação.

§ 6° - Excluem-se do previsto no “caput” deste arti go as obrigações
cujo descumprimento não acarrete ônus, nem mesmo financeiro, a ente
da Federação ou a consórcio público.

Art. 11 - O Estado poderá celebrar convênios com os consórcios
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públicos, com o objetivo de viabilizar a descentralização e a prestação
de políticas públicas em escalas adequadas.

Art. 12 - No que não contrariar esta lei, a organização e o
funcionamento dos consórcios públicos serão disciplinados pela
legislação que rege as associações civis.

Art. 13 - O disposto nesta lei não se aplica aos convênios de
cooperação, contratos de programa para gestão associada de
serviços públicos ou instrumentos congêneres que tenham sido
celebrados anteriormente a sua vigência.

Art. 14 - A partir de 1° de janeiro de 2010, o Esta do somente
celebrará convênios com consórcios públicos constituídos sob a forma
de associação pública ou que para essa forma se tenham convertido.

Art. 15 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Ademir

Lucas.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 356/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 356/2007, de autoria do Deputad o Durval

Ângelo, que concede indenização ao espólio de Ilka do Nascimento
Ribeiro e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, na forma
do vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 356/2007
Concede indenização ao espólio de Ilka do Nascimento Ribeiro e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica concedida ao espólio de Ilka do Nasc imento Ribeiro a

indenização de que trata o art. 2° da Lei n° 13.736 , de 9 de novembro
de 2000.

Art. 2° – Os recursos necessários à execução do dis posto nesta lei
serão provenientes de dotação orçamentária própria.

Art. 3° – Fica revogada a Lei n° 14.609, de 23 de j aneiro de 2003.



1976
Art. 4° – Esta lei entra em vigor no exercício fina nceiro subseqüente

ao da sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 624/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 624/2007, de autoria do Deputad o Weliton

Prado, que institui a Semana de Doação de Sangue no âmbito do
Estado de Minas Gerais, 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° 624/2007
Institui a Semana de Doação de Sangue.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica instituída a Semana de Doação de San gue, a ser

comemorada na semana em que incidir o dia 25 de novembro.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 637/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 637/2007, de autoria do Deputad o Dinis Pinheiro,

que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita do produto da
arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios, foi aprovado no 2°
turno, com as Emendas nºs 1 a 6 ao vencido no 1º turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 637/2007
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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
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, informadas 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 do
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 desses
Municípios, medida segundo dados do 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 II desta
lei;

VIII – meio ambiente;
IX – saúde;
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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 ao do
cálculo, 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 – Municípios sede de estabelecimentos penitenciários;
XV – esportes;
XVI – turismo;
XVII – ICMS solidário;
XVIII – mínimo “per capita”.

Seção II
Da Distribuição

Subseção I
Do Critério “Educação”

Art. 2° – Os valores decorrentes da aplicação dos p ercentuais
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 do 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.

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
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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 se guinte forma:

I – parcela de 35% (trinta e cinco por cento) do total de acordo com
a relação percentual entre a área cultivada do Município e a área
cultivada do Estado, considerada a média dos dois últimos anos
anteriores ao do cálculo, incluindo-se na área cultivada a área
destinada à agricultura de pequeno porte;

II – parcela de 30% (trinta por cento) do total de acordo com a
relação percentual entre o número de pequenos produtores
agropecuários do Município e o número de pequenos produtores
agropecuários do Estado;

III – parcela de 30% (trinta por cento) do total entre os Municípios
onde exista programa ou estrutura de apoio ou órgão de apoio à
produção, ao desenvolvimento e à comercialização de produtos
agropecuários, de acordo com a relação percentual entre o número de
produtores agropecuários atendidos e o número total de produtores
agropecuários existentes no Município e no Estado;

IV – parcela de 5% (cinco por cento) do total 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 p equeno produtor
agropecuário aquele que preencher 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 vigorar de julho a dezembro, e em
novembro, para vigorar de janeiro a junho do exercício subseqüente.

§ 3° – A Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Estado de Minas Gerais – Emater – fará publicar, até os dias 15 de
junho e 15 de dezembro de cada ano, as informações pertinentes aos
incisos I a IV do “caput” deste artigo, para fins de distribuição dos
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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 VIII 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 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, custo este 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 de 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 do licenciamento ou autorização
para operacionalização do sistema;

II – parcela de 45,45% (quarenta e cinco vírgula quarenta e cinco
por cento) do total com base no Índice de Conservação do Município,
calculado de acordo com o Anexo IV desta lei, considerando-se as
unidades de conservação estaduais, federais, municipais e
particulares e área de reserva indígena, com cadastramento,
renovação de autorização e demais procedimentos a serem definidos
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em regulamento;

III – parcela de 9,1% (nove vírgula um por cento) do total 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 do “caput” 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 do
“caput” deste artigo incidirá sobre os índices de repasse de recursos a
serem aplicados a partir de 1° de janeiro do segund o 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 do “caput” 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 nos 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 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 I, de acordo com 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,
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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, no critério 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 e divide-se o valor encontrado por dois;

II – atribui-se o valor encontrado na forma do inciso I 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 da 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 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 desses Municípios,
encontrado na forma do inciso III.

Parágrafo único – Ficam excluídas do cálculo desse critério as áreas
de reservatório de água destinado à geração de energia que estejam
no território de Município sede de usina cujo movimento econômico
tenha sido utilizado para apuração do critério previsto no inciso I do art.
1°.

Subseção VI
Do Critério “Municípios Sede de Estabelecimentos Penitenciários”

Art. 7° – Os valores decorrentes da aplicação dos p ercentuais
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relativos ao critério “Municípios sede de estabelecimentos
penitenciários”, de que trata o inciso XIV do art. 1°, serão destinados
aos Municípios com base na relação percentual entre a média da
população carcerária de cada Município do Estado onde existem
estabelecimentos penitenciários, de que trata o art. 71 da Lei n°
11.404, de 25 de janeiro de 1994, e a média da população carcerária
total desses Municípios, apurada em cada exercício, fornecida pela
Secretaria de Estado de Defesa Social.

Parágrafo único – A relação dos Municípios habilitados segundo o
critério previsto no “caput” e os respectivos índices de participação,
com base nos dados apurados relativos ao exercício imediatamente
anterior, para fins de distribuição dos recursos no exercício
subseqüente, serão publicados pela Secretaria de Estado de Defesa
Social:

I – até o dia 15 de julho de cada ano, os dados dos índices
provisórios apurados relativos ao ano civil imediatamente anterior;

II – até o dia 15 de agosto de cada ano, os dados dos índices
definitivos apurados relativos ao ano civil imediatamente anterior.

Subseção VII
Do Critério “Esportes”

Art. 8° – Os valores decorrentes da aplicação dos p ercentuais
relativos ao critério “esportes”, de que trata o inciso XV do art. 1°,
serão destinados aos Municípios de acordo com a relação percentual
entre as atividades esportivas desenvolvidas pelo Município e o
somatório das atividades esportivas desenvolvidas por todos os
Municípios do Estado, fornecida pela Secretaria de Estado de
Esportes e da Juventude – Seej –, observado o disposto no Anexo V
desta lei.

§ 1° – Somente participam deste critério os Municíp ios que
instalarem e mantiverem em pleno funcionamento o Conselho
Comunitário de Esportes, o qual deverá elaborar e desenvolver, em
conjunto com a Prefeitura Municipal, os projetos destinados à
promoção das atividades esportivas, bem como fiscalizar a sua
execução.

§ 2° – A Seej regulamentará os procedimentos necess ários para
apuração dos dados constitutivos dos índices a que se refere o “caput”
deste artigo.
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§ 3° – A relação dos Municípios habilitados segundo  o critério

previsto no “caput” e os respectivos índices de participação, com base
nos dados apurados relativos ao exercício imediatamente anterior,
para fins de distribuição dos recursos no exercício subseqüente, serão
publicados pela Seej:

I – até o dia 15 de julho de cada ano, os dados dos índices
provisórios apurados relativos ao ano civil imediatamente anterior;

II – até o dia 15 de agosto de cada ano, os dados dos índices
definitivos apurados relativos ao ano civil imediatamente anterior.

§ 4° – A Fundação João Pinheiro fornecerá anualment e à Seej
relação contendo a receita corrente líquida “per capita” de cada
Município e sua respectiva memória de cálculo, com base em dados
de receita do exercício anterior ao da apuração.

§ 5° – A Tabela Faixas de Receita Corrente Líquida “Per Capita”,
constante no Anexo V, deverá ser atualizada anualmente, a partir do
segundo ano de vigência desta lei, na proporção do crescimento
nominal da receita corrente líquida de todos os Municípios em relação
ao ano anterior ao da apuração.

Subseção VIII
Do Critério “Turismo”

Art. 9° – Os valores decorrentes da aplicação dos p ercentuais
relativos ao critério “turismo”, de que trata o inciso XVI do art. 1°,
serão destinados aos Municípios com base na relação percentual
entre o índice de investimento em turismo do Município e o somatório
dos índices de investimento em turismo de todos os Municípios do
Estado, fornecida pela Secretaria de Estado de Turismo – Setur –,
observado o disposto no Anexo VI desta lei.

§ 1° – Para se habilitar à participação no critério  “turismo”, o
Município deverá:

I – participar do Programa de Regionalização do Turismo da Setur;
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.
§ 2° – As regras a serem utilizadas na avaliação do s critérios

estabelecidos na Tabela Nota da Organização Turística do Município,
constante no Anexo VI, serão definidas nos termos do regulamento.

§ 3° – A Fundação João Pinheiro fornecerá anualment e à Setur,
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para fins de cálculo do índice de investimento em turismo, relação
contendo a receita corrente líquida “per capita” de cada Município e
sua respectiva memória de cálculo, com base em dados de receita do
exercício anterior ao da apuração.

§ 4° – A Tabela Faixas de Receita Corrente Líquida “Per Capita”,
constante no Anexo VI, deverá ser atualizada anualmente, a partir do
segundo ano de vigência desta lei, na proporção do crescimento
nominal da receita corrente líquida de todos os Municípios em relação
ao ano anterior ao da apuração.

§ 5° – A relação dos Municípios habilitados segundo  o critério
previsto no “caput” e os respectivos índices de participação, com base
nos dados apurados relativos ao exercício imediatamente anterior,
para fins de distribuição dos recursos no exercício subseqüente, serão
publicados pela Setur:

I – até o dia 15 de julho de cada ano, os dados dos índices
provisórios apurados relativos ao ano civil imediatamente anterior;

II – até o dia 15 de agosto de cada ano, os dados dos índices
definitivos apurados relativos ao ano civil imediatamente anterior.

Subseção IX
Do Critério “ICMS Solidário”

Art. 10 – Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais
relativos ao critério “ICMS solidário”, de que trata o inciso XVII do art.
1°, serão distribuídos de acordo com a relação perc entual entre a
população de cada um dos Municípios com menor índice de ICMS
“per capita” do Estado e a população total desses Municípios,
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
XVI do art. 1° de cada Município pela respectiva po pulação, medida
segundo dados do IBGE;

II – consideram-se Municípios com menor índice de ICMS “per
capita”:

a) aqueles cujo percentual calculado na forma do inciso I seja
inferior à média do Estado acrescida de 40% (quarenta por cento);

b) aqueles cujo percentual calculado na forma do inciso I seja
superior à média do Estado acrescida de 40% (quarenta por cento) e
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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;

c) aqueles cujo percentual calculado na forma do inciso I seja
superior à média do Estado acrescida de 40% (quarenta por cento) e
inferior a duas vezes a média do Estado, desde que tenham
população superior a cem mil habitantes.

Subseção X
Do Critério “Mínimo ‘Per Capita’”

Art. 11 – Os valores decorrentes da aplicação dos percentuais
relativos ao critério “mínimo ‘per capita’”, de que trata o inciso XVIII 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 desses Municípios,
fornecida pela Fundação João Pinheiro, observados os seguintes
conceitos:

I – considera-se índice de ICMS “per capita” para o cálculo desse
critério o percentual resultante da divisão do índice consolidado dos
critérios previstos nos incisos I a XVII do art. 1º de cada Município pela
respectiva população, medida segundo dados fornecidos pelo IBGE;

II – consideram-se Municípios com menor índice de ICMS “per
capita” para o cálculo desse critério aqueles cujo percentual calculado
na forma do inciso I seja inferior a 1/3 (um terço) da média do Estado.

Parágrafo único – Na hipótese de não haver Município que atenda
as condições exigidas para participar do critério “mínimo ‘per capita’”,
os recursos destinados a esse critério serão distribuídos com base no
critério “ICMS solidário”, de que trata o inciso XVII do art. 1º.

CAPÍTULO II
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 12 – A apuração do VAF observará o disposto na Lei
Complementar federal n° 63, de 11 de janeiro de 199 0.

Art. 13 – 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
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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. 14;

b) os dados constitutivos e a relação dos índices de participação de
cada Município no critério a que se refere o inciso XIII do art. 1°.

§ 2° – A Fundação João Pinheiro fará publicar:
I – até o último dia de cada mês, os índices de que tratam os incisos

I a XVIII do art. 1°, bem como a consolidação deste s por Município,
para vigorarem no mês subseqüente;

II – o resultado das impugnações relativas aos critérios previstos nos
incisos I a XVIII do art. 1°, no prazo de quinze di as 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.

§ 4° – As publicações relativas aos critérios a que  se referem os
incisos II a XVIII do art. 1° serão feitas por meio  eletrônico, nas
páginas oficiais dos respectivos órgãos na internet.

Art. 14 – 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. 15 – 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. 16 – Esta lei entra em vigor no primeiro dia do exercício
subseqüente ao de sua publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
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ANEXO I

(a que se refere o art. 1° da Lei n° .............,  de ........ de ........de 2008.)
* - A tabela a que se refere o Anexo I foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2008.
ANEXO II

(a que se refere o inciso VII do art. 1° da Lei n°. ......., de ... de . de
2008.)

Índice de Patrimônio Cultural – PPC
PPC = Somatório das notas do Município

Somatório das notas de todos os Municípios
* - A tabela a que se refere o Anexo II foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2008.
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

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
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culturais, inventariando, tombando, registrando, difundindo e
investindo na conservação desses bens.

ANEXO III
(a que se refere o art. 2° da Lei n°............, d e ........ de

...............................de 2008.)
Índice de Educação – PEi

PEi = ICMAi x 100, considerando-se:
   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 II do “caput” do art. 4° da Lei n° ........, de .....
de ..................... de 2008.)

Índice de Conservação do Município – IC
I – Índice de Conservação do Município "i"
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 FCMi,i;
b) FCMi,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 UCi,j = Área da Unidade de Conservação “j” no Município "i";
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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 (um) 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 20.12.2008.

ANEXO V
(a que se refere o 8° da Lei n° ............., de . ....... de ...........................

de 2008.)
Índice de Esportes – IE

IE = ∑ (N x P x NM x NA),
onde:
∑ MB

a) IE = Índice de Esportes do Município;
b) N = nota da atividade esportiva desenvolvida pelo Município;
c) P = peso da receita corrente líquida “per capita”;
d) NM = número de modalidades esportivas de que o Município

participa em cada atividade esportiva;
e) NA = número de atletas participantes em cada atividade esportiva;
f) ∑ MB = somatório das notas de todos os Municípios beneficiados.
* - A tabela contendo as atividades esportivas e as faixas de receita

corrente líquida “per capita” foi publicada no “Diário do Legislativo” de
20.12.2008. Foi publicada errata da tabela mencionada no “Diário do
Legislativo” de 24.12.2008.

ANEXO VI
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(a que se refere o art. 9° da Lei n° .............,  de ........ de

........................... de 2008.)
Índice de Investimento em Turismo – IIT

IIT = Σ NT x IRC, onde:
                                 Σ MB

a) IIT = Índice de Investimento em Turismo do Município;
b) Σ �  NT = somatório das notas da organização turística do

Município;
c) IRC = índice de receita corrente líquida “per capita”;
d) Σ MB = somatório das notas de todos os Municípios beneficiados.

Tabela Faixas de Receita Corrente Líquida “Per Capita”
* - A tabela contendo as faixas de receita corrente líquida “per

capita” e o IRC foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.12.2008.
Tabela Nota da Organização Turística do Município

* - A tabela contendo os critérios e a nota da organização turística do
município foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20.12.2008.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N° 983/2 007

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 983/2007, de autoria do Deputad o Sargento

Rodrigues, que altera o art. 1° da Lei n° 12.223, d e 1° de julho de
2006, que obriga o Estado a fornecer equipamento de segurança ao
policial civil, foi aprovado no 2° turno, com a Eme nda n° 1 ao vencido
no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 983/2007
Altera o art. 1° da Lei n° 12.223, de 1° de julho d e 1996, que obriga o

Estado a fornecer equipamento de segurança ao policial civil.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – O art. 1° da Lei n° 12.223, de 1° de julh o de 1996, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1° – O Estado fornecerá equipamento de segura nça ao policial

civil, ao policial militar e ao agente de segurança penitenciário.
§ 1° – Para os fins desta lei, consideram-se equipa mentos de
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segurança, entre outros, revólveres, munições, algemas e coletes à
prova de bala.

§ 2° – O colete à prova de bala será fornecido obri gatoriamente nos
seguintes casos:

I – ao policial militar, como peça integrante do fardamento;
II – ao policial civil, nas ocorrências que coloquem em risco sua

integridade física;
III – ao agente penitenciário, nas atividades de escolta de presos e

guarda de presídios.”.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor a partir de 1° de  janeiro de 2010.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

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

1.271/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.271/2007, de autoria do Deput ado Durval
Ângelo, que declara como patrimônio histórico e cultural do Estado o
Caminho da Luz, rota de peregrinação que abrange os Municípios de
Tombos, Pedra Dourada, Faria Lemos, Carangola, Caiana, Espera
Feliz, Caparaó e Alto Caparaó, foi aprovado no 2° t urno, na forma do
vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.271/2007
Declara patrimônio cultural do Estado a rota de peregrinação

Caminho da Luz.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado patrimônio cultural do Est ado o Caminho da

Luz, rota de peregrinação que abrange os Municípios de Tombos,
Pedra Dourada, Faria Lemos, Carangola, Caiana, Espera Feliz,
Caparaó e Alto Caparaó.

Art. 2° - Compete ao Poder Executivo adotar as medi das cabíveis
para o registro do bem cultural de que trata esta lei, nos termos do
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inciso IV do § 1° do art. 1° do Decreto n° 42.505, de 15 de abril de
2002.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Ademir

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

1.444/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.444/2007, de autoria do Gover nador do
Estado, que revoga o art. 2° do Decreto n° 20.597, de 4 de junho de
1980, foi aprovado no 2° turno, com as Emendas n° s 1 e 2 ao vencido
no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 1.444/2007
Modifica o Decreto n° 20.597, de 4 de junho de 1980 , que define

área de proteção especial, situada nos Municípios de Lagoa Santa,
Pedro Leopoldo e Matozinhos, para fins do disposto no art. 13 da Lei
Federal n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – O “caput” do art. 1° do Decreto n° 20.597 , de 4 de junho de

1980, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1° – Fica definido como área de proteção espe cial – APE –,

destinada à proteção de mananciais, patrimônio cultural, histórico,
paisagístico e arqueológico, para fins do disposto no art. 13 da Lei
Federal n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979, o terr itório
compreendendo o Município de Confins e partes dos Municípios de
Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Matozinhos, Funilândia e Prudente de
Morais, contido em perímetro 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 – IBGE –, com a seguinte
descrição: começa na foz do Riacho do Gordura sobre o Rio das
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Velhas e sobe por este rio até seu encontro com a Rodovia MG-010;
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, seguindo o perímetro urbano de Lagoa Santa, e
continua por esse perímetro até encontrar a Rua Acadêmico Nilo de
Figueiredo; segue por essa rua até seu encontro com a Rua Salgado
Filho; segue por essa rua até seu encontro com a Rodovia MG-424;
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 de Sete Lagoas até atingir o limite entre
os Municípios de Matozinhos e 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 por 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. 2° – O art. 2° do Decreto n° 20.597, de 1980, passa a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 2° – Para fins de proteção da área definida n o art. 1° serão
observadas as seguintes condições:

I – ficam declaradas de preservação permanente as áreas:
a) necessárias à proteção de 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 à manutenção de corredores ecológicos
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entre áreas protegidas;

d) definidas como prioritárias para a conservação da biodiversidade,
nos termos da rede de Áreas Protegidas conforme previsto no Decreto
n° 44.500, de 3 de abril de 2007, observado o zonea mento ecológico
econômico da área de proteção ambiental APA Carste Lagoa Santa;

e) necessárias à recarga hídrica da área cárstica;
f) de dolinas e as áreas sob sua influência;
II – exploração ou a supressão de vegetação nativa nas áreas não

declaradas de preservação permanente, quando admissível e
executada com observância da legislação florestal pertinente,
atenderá aos seguintes critérios:

a) implantação de empreendimentos novos, preferencialmente, em
áreas já substancialmente alteradas ou degradadas;

b) manifestação do órgão gestor da APA Carste Lagoa Santa;
c) compensação ambiental por meio da instituição de Reserva

Particular do Patrimônio Natural – RPPN – dentro da APE, em área
equivalente, em extensão e características ecológicas, à área a ser
desmatada;

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;

c) Estudo de Impacto Ambiental – EIA –, conforme previsto no
Decreto Federal n° 99.556, de 1° de outubro de 1990 .

§ 1° – As áreas de que tratam as alíneas “a”, “b”, “c”, “e” e “f” do
inciso I do “caput” deste artigo serão aprovadas pelo Conselho
Estadual de Política Ambiental – Copam –, a partir de estudo técnico
apresentado pelo órgão competente, no prazo de cento e oitenta dias.

§ 2° – Quando verificada pelo órgão ambiental a ine xistência de
local adequado para a instituição da RPPN, nos termos da alínea “c”
do inciso II do “caput”, o empreendedor instituirá, dentro da APE, área
de recomposição florestal com espécies nativas, com extensão
equivalente à da área a ser desmatada, ficando o empreendedor ou
seus sucessores responsáveis pela manutenção da área até que a
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vegetação recomposta se torne, em porte e densidade, idêntica à
vegetação suprimida, vedada destinação futura que implique corte da
vegetação recomposta;

§ 3° – Na impossibilidade de cumprimento do dispost o no § 2°, o
empreendedor doará ao órgão ambiental competente 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.

§ 4° – O Copam instituirá, no prazo máximo de cento  e oitenta dias
contados da publicação desta lei, cadastro com dados
georreferenciados dos sítios arqueológicos, espeleológicos e
paleontológicos existentes na APE.”.

Art. 3° – A concessão de outorga de água e a autori zação ou
licenciamento de qualquer empreendimento ou atividade modificadora
do meio ambiente só poderão ocorrer após o cumprimento das
exigências estabelecidas nos §§ 1° e 4° do art. 2° do Decreto n°
20.597, de 1980.

Art. 4° – A ementa do Decreto n° 20.597, de 1980, p assa a ser:
“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 fins do disposto no
art. 13 da Lei Federal n° 6.766, de 19 de dezembro de 1979.”.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Juarez Távora, relator - Gláucia

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

1.499/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.499/2007, de autoria do Deput ado Dalmo
Ribeiro Silva, que declara como patrimônio histórico e cultural do
Estado o Caminho da Fé e dá outras providências, foi aprovado no 2°
turno, na forma do vencido no 1° turno.

Vem agora o projeto a esta Comissão, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos
do § 1° do art. 268 do Regimento Interno.
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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° 1.499/2007

Declara patrimônio cultural do Estado a rota de peregrinação
Caminho da Fé.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarado patrimônio cultural do Est ado o Caminho da

Fé, rota de peregrinação que abrange os Municípios de Andradas, Ouro
Fino, Inconfidentes, Borda da Mata, Tocos do Moji, Estiva,
Consolação, Paraisópolis e Brazópolis.

Art. 2° – Compete ao Poder Executivo adotar as medi das cabíveis
para o registro do bem cultural de que trata esta lei no Livro de
Registro dos Lugares, nos termos da legislação pertinente.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

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

1.957/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.957/2007, de autoria do Deput ado Eros
Biondini, que altera a Lei n° 11.404, de 25 de jane iro de 1994, que
contém normas de execução penal, 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° 1.957/2007
Acrescenta dispositivo ao art. 128 da Lei n° 11.404 , de 25 de janeiro

de 1994, que contém normas de execução penal.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica acrescentado ao art. 128 da Lei n° 1 1.404, de 25 de

janeiro de 1994, o seguinte parágrafo único:
“Art. 128 - (...)
Parágrafo único - As unidades do sistema prisional e penitenciário
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notificarão à unidade de atenção básica de saúde que referencie o
seu território:

I - a existência de presa grávida, lactante ou acompanhada de filho
na primeira infância, para a regularização do atendimento à saúde
materno-infantil;

II - a transferência para outra unidade prisional, com indicação do
novo local de internação, de presa grávida, lactante ou acompanhada
de filho na primeira infância, para a regularização e continuidade do
atendimento à saúde materno-infantil.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Ademir

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

2.112/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.112/2008, de autoria do Deput ado Hely
Tarqüínio, que institui o Dia Estadual do Pesquisador Científico, 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° 2.112/2008
Institui o Dia Estadual do Pesquisador Científico.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica instituído o Dia Estadual do Pesquis ador Científico, a

ser comemorado, anualmente, no dia 15 de fevereiro.
Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

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

2.174/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.174/2008, de autoria do Deput ado Dinis
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Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que
descreve ao Município de Sarzedo, foi aprovado no 2° turno, na
forma do vencido no 1º turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.174/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Sarzedo 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

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

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se a
abrigar a sede da administração pública municipal.

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

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Ademir

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

2.263/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.263/2008, de autoria do Deput ado Durval
Ângelo, que altera para Brazópolis a grafia do nome do Município de
Brasópolis , 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
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final, que está de acordo com o aprovado.

PROJETO DE LEI N° 2.263/2008
Define a grafia do nome do Município de Brazópolis.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – É grafado com “z” o nome do Município de Brazópolis.
Art. 2° – Na redação dos documentos oficiais do Est ado, será adotada

a grafia estabelecida por esta lei.
Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Juarez Távora, relator - Gláucia

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

2.307/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.307/2008, de autoria dos Depu tados Domingos
Sávio, Antônio Carlos Arantes e José Henrique, que altera o § 2° do
art. 10 da Lei n° 14.309, de 19 de junho de 2002, q ue dispõe sobre as
políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado, foi
aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.307/2008
Altera o art. 10 da Lei n° 14.309, de 19 de junho d e 2002, que dispõe

sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – O § 2° do art. 10 da Lei n° 14.309, de 19  de junho de 2002,

passa a vigorar com a redação que segue, ficando o artigo acrescido
do seguinte § 4°:

"Art. 10 – (...)
§ 2° – No caso de reservatório artificial resultant e de barramento

construído sobre drenagem natural ou artificial, a área de preservação
permanente corresponde à estabelecida nos termos das alíneas "d" e
"e" do inciso III do "caput" deste artigo, exceto a área de preservação
permanente de represa hidrelétrica, que terá sua abrangência e sua
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delimitação definidas no plano diretor da bacia hidrográfica, observada
a legislação pertinente, sem prejuízo da compensação ambiental.

(...)
§ 4° – Na inexistência do plano diretor a que se re fere o § 2° deste

artigo, a área de preservação permanente de represa hidrelétrica terá
a largura de 30m (trinta metros), sem prejuízo da compensação
ambiental e da obrigação de recuperar as áreas de preservação
permanente degradadas, assegurados os usos consolidados, inclusive
para fins de exploração de atividades agrícolas com culturas perenes
de porte arbóreo ou arbustivo, e os atos praticados até a data de
publicação do plano diretor.”.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.393/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.393/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que altera a Lei n° 6.763, de dezembro de 1 975, que
consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais, foi
aprovado no 2° turno, com as Emendas n° s 1 e 2 ao vencido no 1°
turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.393/2008
Altera a Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de 1975, q ue consolida a

legislação tributária do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O § 6° do art. 7° da Lei n° 6.763, de 26 de dezembro de

1975, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7° - (...)
§ 6° - Na hipótese do inciso XXIII deste artigo:
I - a não-incidência não alcança as seguintes situações:
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a) a importação de bem ou mercadoria objeto de arrendamento

mercantil com opção de compra ao arrendatário;
b) a venda do bem arrendado ao arrendatário;
II - o pagamento antecipado do valor residual descaracteriza o

contrato de arrendamento mercantil.”.
Art. 2° - Fica acrescentado ao art. 12 da Lei n° 6. 763, de 1975, o

seguinte § 62:
“Art. 12 - (...)
§ 62 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstos em regulamento, a reduzir para até 0% (zero por
cento) a carga tributária nas saídas internas de armas e munições
adquiridas, para uso próprio, por policiais civis e militares, bombeiros e
Agentes de Segurança Penitenciário, limitada a redução a uma arma
por policial, bombeiro ou Agente.”.

Art. 3° - O inciso XIV do art. 114 da Lei n° 6.763,  de 1975, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 114 - (...)
XIV - às partidas de futebol profissional e amador realizadas no

Estado.”.
Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação,

produzindo o seu art. 3° efeitos a partir de 28 de dezembro de 2007.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Ademir

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

2.445/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.445/2008, de autoria do Deput ado Domingos
Sávio, que dispõe sobre a atividade de despachante documentalista
e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno,  na forma do
Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.445/2008
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Dispõe sobre o cadastro de entidades representativas de

despachantes.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – O Estado manterá cadastro de entidades re presentativas

dos despachantes, constituídas na forma da lei.
§ 1° – Poderão ser cadastradas exclusivamente as en tidades cujo

estatuto ou outro ato normativo preveja mecanismos de representação
contra os associados em razão da prática de atos irregulares,
sindicância e sanções, sendo assegurada a ampla defesa.

§ 2° – Somente será reconhecido pelo Estado o despa chante
associado a entidade cadastrada na forma desta lei.

Art. 2° – Para os efeitos desta lei, despachante do cumentalista é a
pessoa física que representa o cliente, mediante sua anuência e
independentemente de mandato, perante os órgãos públicos, nos atos
de, entre outros:

I – trâmite de documentos de veículos automotores, impostos sobre
a propriedade desses veículos, taxas, multas e emolumentos
incidentes sobre serviço de trânsito e transporte;

II – revalidação de segunda via da Carteira Nacional de Habilitação
– CNH –;

III – obtenção de atestados de qualquer natureza;
IV – obtenção de documentos e certidões em órgãos públicos

estaduais.
Art. 3° – O Sistema de Registro Automático de Veícu los – SRAV –,

cuja finalidade é a agilização do pré-registro, emplacamento, selagem
de placas em veículos novos e o acompanhamento da tramitação dos
procedimentos e da transferência de dados pelo sítio do Detran-MG,
será disponibilizado exclusivamente para o registro de veículos novos
em nome das locadoras de veículos, para as empresas de transporte
de cargas e passageiros e para as concessionárias, bem como para o
despachante associado a entidade cadastrada na forma desta lei,
desde que habilitados perante a Coordenação de Administração de
Trânsito e autorizados por ato do Chefe do Departamento de Trânsito
de Minas Gerais a operá-lo.

Art. 4° – Fica revogada a Lei n° 9.095, de 17 de de zembro de 1985.
Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2008.
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Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.453/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.453/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Araxá
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° 2.453/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Araxá 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

Araxá imóvel com área de 1.188,00m² (mil cento e oitenta e oito
metros quadrados) situado na Rua Calimério Guimarães, naquele
Município, registrado sob o n° 20.245, a fls. 285 d o Livro 3-Q, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Araxá.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se ao
funcionamento de uma escola municipal.

Art. 2° – O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
Estado se, findo o prazo de cinco anos contados da 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, 18 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Ademir Lucas, relator - Inácio

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

2.547/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.547/2008, de autoria do Gover nador do
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Estado, que define diretrizes para a formalização de parcerias entre o
Estado e a iniciativa privada e dá outras providências, foi aprovado no
2° turno, com as Emendas n° s 1 e 2 ao vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.547/2008
Define diretrizes para a formalização de parcerias entre o Estado e a

iniciativa privada e modifica as Leis n°s 6.763, de 26 de dezembro de
1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais,
15.981, de 16 de janeiro de 2006, que cria o Fundo de Incentivo ao
Desenvolvimento – Findes –, e 16.306, de 7 de agosto de 2006, que
cria o Fundo de Universalização do Acesso a Serviços de
Telecomunicações em Minas Gerais – Fundomic –, para execução do
Programa Minas Comunica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – O contrato ou convênio em regime de parce ria entre o

Poder 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 semelhante 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,
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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
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 do “caput” 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 contrato ou convênio de parceria de que  trata esta lei
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 contrato ou
convênio, nos termos da legislação aplicável.

Art. 4° – O contrato ou convênio celebrado em decor rência desta lei
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será firmado 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 contrato ou convênio.

Art. 5° – Norma regulamentar 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 execução, a fiscalização e a
aprovação do empreendimento e os procedimentos para reembolso.

Art. 6° – Após concluído e aprovado, o empreendimen to a que se
refere o art. 1° e seus bens e valores agregados pa ssarão 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 beneficiários da cessão de uso serão indicados no contrato
ou convênio 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 da entidade da administração
indireta beneficiária da cessão de uso, 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 “caput”
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 a p artir de 50%
(cinqüenta por cento), conforme previsto no art. 7°, o Estado
reembolsará, a título de remuneração, até 100% (cem por cento) do
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valor total do empreendimento executado, observados os termos e
prazos definidos nesta lei e no regulamento.

§ 1° – Se o reembolso de que trata o “caput” não fo r pago de acordo
com o prazo firmado no contrato ou convênio objeto da parceria, ficará
assegurado ao parceiro ou ao conveniado o direito de compensação
entre o crédito a que fizer jus e seus débitos 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
disposto no § 1° do art. 8° desta lei.

Parágrafo único – Na hipótese de ocorrer o previsto no inciso III do
“caput”, 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 – O disposto nesta lei, incluindo-se as penalidades de que
tratam o art. 9° e o § 6° deste artigo, aplica-se a os contratos ou
convênios firmados nos termos da Lei n° 12.276, de 24 de julho de
1996.

§ 1° – Tendo havido contratação total ou parcial de  obra ou serviço,
poderá o pagamento de que trata o art. 3° desta lei  ser transferido
pelo contratante diretamente ao contratado, desde que com ele esteja
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inadimplente a empresa ou o consórcio de empresas referidos no art.
1° da Lei n° 12.276, de 1996, e que a obra tenha si do total ou
parcialmente realizada.

§ 2° – Para os fins do disposto no § 1°, será desig nada, na forma de
regulamento, autoridade competente para atestar a realização da obra
e processar o pagamento.

§ 3° – O pagamento de que trata o § 1°, em valor co rrespondente
aos serviços efetivamente realizados, será quitado pelo órgão
contratante nos mesmos prazos previstos no contrato administrativo
firmado entre as partes.

§ 4° – Aplicam-se as disposições estabelecidas nest a lei aos
convênios anteriores à data de publicação desta lei dos quais
decorreram contratos que ainda não foram quitados integralmente
pelas empresas conveniadas, desde que sejam incorporadas ao
convênio, mediante celebração de termo aditivo.

§ 5° – Uma vez apurada a inadimplência da empresa p arceira, ficam
automaticamente suspensos o contrato e a execução das obras ou
serviços objeto do convênio, ficando condicionada a sua retomada a
prévia avaliação e aprovação por parte do Departamento de Estradas
de Rodagem do Estado de Minas Gerais – DER-MG.

§ 6° – A partir da caracterização da situação de in adimplência,
independentemente de apuração de conduta dolosa ou fraudulenta,
fica a empresa parceira:

I – sujeita à suspensão de recebimento de todos os benefícios
obtidos em virtude da obra ou serviço objeto do convênio;

II – obrigada a restituir ao Estado qualquer benefício já recebido;
III – sujeita à suspensão dos direitos de receber os benefícios

previstos nesta lei pelo prazo de até cinco anos.
§ 7° – O pagamento de que trata o § 1° correrá à co nta de dotação

orçamentária específica para essa finalidade.
Art. 12 – Fica acrescentado ao § 6° do art. 7° da L ei n° 6.763, de 26

de dezembro de 1975, o seguinte inciso III:
“Art. 7° – (...)
§ 6° – (...)
III – a não-incidência alcança a importação de aeronave objeto de

arrendamento mercantil de qualquer espécie.”.
Art. 13 – Fica acrescentado ao “caput” do art. 9° d a Lei n° 15.981, de
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16 de janeiro de 2006, o seguinte inciso V:

“Art. 9° – (...)
V – oferecer em garantia direitos creditórios do Fundo para

assegurar o cumprimento de obrigações assumidas pelo Estado em
projetos de relevante interesse, nos termos do § 3° do art. 17 da Lei
Complementar n° 91, de 19 de janeiro de 2006.”.

Art. 14 – Fica acrescentado ao art. 4° da Lei n° 16 .306, de 7 de
agosto de 2006, o seguinte § 3°:

“Art. 4° – (...)
§ 3° – As debêntures adquiridas nos termos do incis o II do “caput”

deste artigo poderão ser oferecidas em garantia para assegurar o
cumprimento de obrigações assumidas pelo Estado em projetos de
relevante interesse, nos termos do § 3° do art. 17 da Lei
Complementar n° 91, de 19 de janeiro de 2006.”.

Art. 15 – Fica revogada a Lei n° 12.276, de 1996.
Art. 16 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,

retroagindo os efeitos do disposto no art. 12 a 1° de janeiro de 2008.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Juarez Távora, relator - Gláucia

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

2.588/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.588/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Montes Claros o imóvel que especifica, foi aprovado no 2º turno, com
a Emenda nº 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° 2.588/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar aos Municípios de Montes Claros

e de Canaã 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
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Montes Claros imóvel com área de 2.200m² (dois mil e duzentos
metros quadrados), situado no lugar denominado Malhada Santos
Reis, naquele Município, registrado sob o n° 43.444 , a fls. 269 do Livro
3-AI, no Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóve is da Comarca de
Montes Claros.

Parágrafo único – O imóvel a que se refere o “caput” destina-se a
fins educacionais e sociais.

Art. 2º – Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de
Canaã o imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros quadrados),
situado naquele Município, registrado sob o nº 13.391, no Livro 3-Z, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Viçosa.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se à
implantação de uma agroindústria, com fábricas de farinha de milho e
de doce caseiro.

Art. 3° – 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 tiverem sido dadas as
destinações previstas no parágrafo único do art. 1° e no parágrafo
único do art. 2°.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Ademir Lucas, relator - Inácio

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

2.701/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.701/2008, de autoria do Deput ado Lafayette de
Andrada, que altera a Lei n° 15.424, de 30 de dezem bro de 2004, que
dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de
emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e
de registro, o recolhimento de Taxa de Fiscalização Judiciária e a
compensação dos atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei
federal e dá outras providências, foi aprovado no 2º turno, com a
Emenda nº 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.
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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° 2.701/2008

Altera a Lei n° 15.424, de 30 de dezembro de 2004, que dispõe sobre
a fixação, a contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos
relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro, o
recolhimento de Taxa de Fiscalização Judiciária e a compensação dos
atos sujeitos à gratuidade estabelecida em lei federal e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - A Tabela 3 do anexo da Lei n° 15.424, de 30 de dezembro

de 2004, passa a vigorar acrescida da Nota V, nos termos do anexo
desta lei.

Art. 2° - O art. 1º da Lei nº 14.313, de 19 de junh o de 2002, fica
acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 1º - (...)
Parágrafo único - A isenção a que se refere o “caput” aplica-se aos

emolumentos relativos à certidão de registro de área em nome do
beneficiário ou de seus antecessores, de que trata o art. 30, § 1º, V,
da Lei nº 11.020, de 8 de janeiro de 1993.”.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Ademir Lucas, relator - Inácio

Franco.
ANEXO

(a que se refere o art. 1° da Lei n° ..... de ..... .. de ............ de .............)
“ANEXO

(a que se refere o art. 3° da Lei n° 15.424, de 30 de dezembro de
2004.)

(...)
* - A tabela a que se refere o anexo acima foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2008.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.719/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.719/2008, de autoria do Deput ado Durval
Ângelo, que declara patrimônio cultural do Estado o processo
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artesanal de fabricação do doce pé-de-moleque produzido no
Município de Piranguinho, 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° 2.719/2008
Declara patrimônio cultural do Estado o processo artesanal de

fabricação do doce denominado pé-de-moleque produzido no
Município de Piranguinho.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica declarado patrimônio cultural do Est ado o processo

artesanal de fabricação do doce denominado pé-de-moleque
produzido no Município de Piranguinho.

Art. 2° – Compete ao Poder Executivo adotar as medi das cabíveis
para o registro do bem cultural de que trata esta lei, nos termos do
Decreto n° 42.505, de 15 de abril de 2002.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.756/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.756/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais – DER-MG – a doar ao Estado de Minas
Gerais o imóvel que especifica, 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° 2.756/2008
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Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Estado o imóvel que especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica o Departamento de Estradas de Rodage m do Estado

de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a doar ao Estado imóvel com
área de 573m² (quinhentos e setenta e três metros quadrados),
situado na Rua Marechal Deodoro, n° 944, Centro, Mu nicípio de
Poços de Caldas, lote 08, quadra 18, registrado sob o n° 4.438, a fls.
92 do Livro 3-B, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Poços de Caldas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” destina-se a
instalação, funcionamento e uso do grupo de Polícia Rodoviária
Estadual.

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

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Ademir Lucas, relator - Inácio

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

2.758/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.758/2008, de autoria do Deput ado Dalmo
Ribeiro Silva, que disciplina a inclusão dos dados referenciais e
cadastrais das empresas operadoras de internet nos meios que
menciona e dá outras providências, foi aprovado no 2° turno, com a
Emenda n° 1 ao vencido no 1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.758/2008
Obriga o fornecedor de produtos e serviços no Estado a prestar as

informações que menciona e acrescenta artigo à Lei nº 17.354, de 17
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de janeiro de 2008.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – O fornecedor de produto ou serviço que at ue no Estado

incluirá, na sua página da internet e na correspondência que encaminha
ao consumidor, as seguintes informações:

I – nome empresarial;
II – endereço completo da sede ou filial da empresa;
III – telefone de atendimento ao consumidor;
IV – número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas

Jurídicas.
Art. 2° – O descumprimento do disposto no art. 1º d esta lei sujeita o

infrator às penalidades previstas na Lei Federal n° 8.078, de 11 de
setembro de 1990.

Art. 3° – Fica acrescentado à Lei n° 17.354, de 17 de janeiro de
2008, o seguinte art.1º - A:

“Art. 1°-A – As concessionárias de serviços público s vinculadas à
administração pública estadual poderão incluir em suas faturas os
valores relativos a serviços cobráveis, vinculados à prestação do
serviço público, desde que realizados a pedido do consumidor e
observado, para a inclusão, o prazo de noventa dias contados da sua
efetiva prestação.

§ 1° – Poderão também ser incluídos nas faturas, me diante prévia
autorização do consumidor, os valores decorrentes de doação ou
devidos pela prestação de serviços de natureza assistencial, social,
educacional ou de saúde, não vinculados ao objeto da concessão,
prestados de forma contínua ou eventual por entidades públicas ou
privadas conveniadas.

§ 2° – A solicitação expressa do usuário interrompe  imediatamente a
cobrança pela concessionária dos valores a que se refere o §1°.

§ 3° – No caso de já haver sido emitida fatura em q ue constem
valores referentes a cobrança por serviços interrompidos, os valores
recolhidos pela concessionária serão creditados integralmente na
primeira fatura com vencimento subseqüente ou em dobro na segunda
fatura com vencimento subseqüente ao recolhimento, hipótese em
que a concessionária será ressarcida pela prestadora do serviço nos
termos do contrato.

§ 4° – A prestadora dos serviços se responsabilizar á, nos termos do
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contrato firmado com a concessionária, pelos custos operacionais
decorrentes da inclusão e da interrupção da cobrança quando o
intervalo de tempo entre os dois fatos for menor que noventa dias.”.

Art. 4° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.789/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.789/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que dispõe sobre o Conselho Estadual de Turismo, foi
aprovado no 2° turno, 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° 2.789/2008
Dispõe sobre o Conselho Estadual de Turismo - CET.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Conselho Estadual de Turismo - CET -, i nstituído pela Lei

n° 8.502, de 19 de dezembro de 1983, é um colegiado  de caráter
consultivo, propositivo e deliberativo e órgão superior de
assessoramento e integração da Secretaria de Estado de Turismo –
Setur -, que tem por finalidade propor ações e oferecer subsídios para
a formulação da Política Estadual de Turismo e apoiar sua execução,
com vistas a sua consolidação e continuidade.

Parágrafo único - Nos dispositivos desta lei, a denominação
Conselho Estadual de Turismo, o termo Conselho e a sigla CET se
equivalem.

Art. 2° - Compete ao CET:
I - propor ações de integração entre os entes públicos de turismo e

entidades da iniciativa privada do setor, com o objetivo de desenvolver
e qualificar a oferta turística do Estado;

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

III - conhecer e discutir as matérias relacionadas a seguir e
manifestar-se sobre elas, mediante solicitação do Secretário de
Estado de Turismo:

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

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

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

d) o calendário oficial de eventos turísticos do Estado;
e) as campanhas de divulgação, conscientização e defesa do

patrimônio turístico;
f) as normas e diretrizes para as atividades de fomento turístico;
IV - manifestar-se sobre a proposta orçamentária anual da Setur;
V - contribuir para o desenvolvimento e a consolidação das

instâncias regionais de turismo de Minas Gerais;
VI - elaborar seu regimento interno e respectivas alterações, a

serem aprovados por meio de decreto.
Art. 3° - O CET compõe-se de quarenta e três membro s, sendo

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

§ 1° - A composição integral do Conselho e a forma de escolha de
seus membros serão definidas em decreto, observado o disposto no
art. 7° desta lei.

§ 2° - Os membros do CET indicarão representantes e fetivos e
suplentes que serão designados pelo Governador do Estado, na forma
do regulamento, para mandato de dois anos, permitida a recondução,
obedecido o critério da representação dos diversos segmentos do
setor turístico.

§ 3° - Os membros do CET não são remunerados por su a atuação
no Conselho, que será considerada prestação de serviços de
relevante interesse público.

§ 4° - O CET será presidido pelo Secretário de Esta do de Turismo e,
na sua ausência ou impedimento, pelo Secretário Adjunto do Estado
de Turismo.
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§ 5° - O Vice-Presidente será eleito entre os membr os da sociedade

civil organizada, por meio de votação secreta, para mandato de um
ano, permitida uma recondução, cabendo-lhe substituir o Presidente,
na sua ausência ou impedimento, inclusive nas funções executivas
relativas ao Conselho.

§ 6° - A Assembléia Legislativa indicará um dos rep resentantes do
setor público a que se refere o “caput” deste artigo.

Art. 4° - O Conselho instituirá câmaras temáticas p ara dar suporte às
ações enumeradas nos incisos II e III do art. 2° e para analisar e
elaborar pareceres sobre projetos turísticos apresentados por
entidades públicas ou privadas, na forma do seu regimento interno.

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

Art. 5° - O CET poderá contar com assessoramento es pecial de
representante indicado pelo Ministério do Turismo.

Art. 6° - A Setur prestará suporte técnico, finance iro e administrativo
para o funcionamento do CET, que contará com uma secretaria
executiva.

Art. 7° - Na primeira constituição do Conselho, as vagas destinadas
às instituições da sociedade civil organizada serão ocupadas pelos
membros do Fórum Estadual de Turismo de Minas Gerais e, caso
necessário, por representantes de outras entidades da sociedade civil
indicados pelo Fórum.

Art. 8° - Fica revogada a Lei n° 14.540, de 29 de d ezembro de 2002.
Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Ademir Lucas, relator - Inácio

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

2.832/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.832/2008, de autoria do Gover nador 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
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outras providências, foi aprovado nos turnos regimentais, na forma
original.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.832/2008
Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o

Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID –, destinada à
execução do Projeto de Fortalecimento Institucional para Modernização
da Gestão Fiscal do Estado – Profort-SEF –, e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a contr atar operação de

crédito, em moeda estrangeira, com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID –, até o limite equivalente a
US$40.000.000,00 (quarenta milhões de dólares norte-americanos),
por intermédio da linha de crédito Profisco, destinada à execução do
Projeto de Fortalecimento Institucional para Modernização da Gestão
Fiscal do Estado – Profort-SEF.

Parágrafo único – A operação a que se refere o “caput” tem por
objetivo, prioritariamente, o implemento da gestão de receitas e a
viabilização de ações de melhoria nas áreas de controle e
acompanhamento financeiro, com a abrangência de:

I – gestão estratégica integrada;
II – administração tributária e contencioso fiscal;
III – administração financeira, patrimônio e controle interno da

gestão fiscal;
IV – gestão de recursos estratégicos.
Art. 2° – Os recursos provenientes da operação de c rédito de que

trata esta lei serão depositados em instituições financeiras
credenciadas a operar com o Estado de Minas Gerais.

Art. 3° – Fica o Poder Executivo autorizado a ofere cer, como contra
garantia à garantia oferecida pela União para a realização da
operação de crédito objeto desta lei, as cotas e as receitas tributárias
previstas nos arts. 155, 157 e 159, combinados com o § 4° do art. 167,
da Constituição da República.
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Art. 4° – O Orçamento do Estado consignará, anualme nte, os

recursos necessários ao atendimento das despesas relativas à
amortização do principal, aos juros e demais encargos decorrentes da
operação de crédito autorizada por esta lei.

Art. 5° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Ademir Lucas, relator - Inácio

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

2.880/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.880/2008, de autoria dos Depu tados
Adalclever Lopes e Gilberto Abramo, que altera a área da Estação
Ecológica do Cercadinho, criada pela Lei n° 15.979,  de 13 de janeiro
de 2006, foi aprovado no 2° turno, com a Emenda n° 1 ao vencido no
1° turno.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.880/2008
Altera a Lei n° 15.979, de 13 de janeiro de 2006, q ue cria a Estação

Ecológica do Cercadinho.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Ficam acrescentados à Lei n° 15.979, de 1 3 de janeiro de

2006, os seguintes arts. 4°-A e 4°-B:
“Art. 4°-A – Fica autorizada a utilização da área d a Estação

Ecológica do Cercadinho, delimitada pela poligonal de vértices 1 a 19,
19B e 20 a 33 e coordenadas e lados descritos no Anexo II desta lei,
com perímetro de 2.416,8473m (dois mil quatrocentos e dezesseis
vírgula oito mil quatrocentos e setenta e três metros) e com área de
125.423,6975m² (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e vinte e três
vírgula seis mil novecentos e setenta e cinco metros quadrados), para
a execução de obras de infra-estrutura de interligação entre a Rodovia
BR-356 e a Rodovia MG-030 e de acesso a essas rodovias, mediante
prévia aprovação do órgão responsável pela administração da
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Estação Ecológica, sem prejuízo da necessidade de licenciamento
ambiental e de outras exigências legais e observados os pré-
requisitos de utilidade pública e interesse social.

§ 1° – As obras de infra-estrutura de que trata o “ caput” serão
acompanhadas da recuperação da cobertura vegetal da área
compreendida entre o limite do leito da antiga ferrovia de acesso à
Mina de Águas Claras e os pés dos taludes externos da pista da
Rodovia BR-356, no sentido Belo Horizonte – Rio de Janeiro, e de
implantação de iluminação pública no perímetro definido no Anexo II.

§ 2° – A concessão da licença de operação da alça v iária a que se
refere o “caput” e de seus acessos fica condicionada ao plantio da
cobertura vegetal para recuperação ambiental da área e à
implantação da iluminação pública a que se refere o § 1o.

§ 3° – A recuperação da cobertura vegetal da área a  que se refere o
§ 1° se fará com o plantio de espécimes de porte ar bóreo, com
densidade mínima de dez mudas a cada 100m2 (cem metros
quadrados).

§ 4° – Fica vedada, na área autorizada para constru ção das pistas
de tráfego da alça viária a que se refere o “caput” e de seus acessos,
qualquer outra construção, inclusive estruturas de apoio ao tráfego,
tais como postos policiais fixos ou postos de gasolina, restaurantes,
lanchonetes, lojas de conveniência e outras.

Art. 4°-B – Todo empreendimento residencial, comerc ial ou industrial
que, em função de sua construção, instalação ou ampliação, possa
provocar significativo aumento do fluxo de veículos no sistema viário
do entorno da Estação Ecológica do Cercadinho fica sujeito a
licenciamento ambiental no âmbito do Estado.”.

Art. 2° – O Anexo da Lei n° 15.979, de 2006, passa a vigorar como
Anexo I, ficando acrescentado àquela lei o Anexo II, na forma do
Anexo desta lei.

Parágrafo único – Nos arts. 1° e 4° da Lei n° 15.97 9, de 2006, o
termo “Anexo” fica substituído pela expressão “Anexo I”.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
ANEXO
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(a que se refere o art. 2° da Lei n° , de de 2008)

“ANEXO II
(a que se refere o art. 4o-A da Lei n° 15.979, de 13 de janeiro de 2006)

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, que contém os vértices e as Coordenadas Norte e

Este, foi publicado no “Diário do Legislativo” de 20.12.2008.
Quadro 2 – Memorial Descritivo
* - O quadro 2, que contém o Memorial Descritivo, foi publicado no

“Diário do Legislativo” de 20.12.2008.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.897/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.897/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que 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, foi aprovado em turno único,
com as Emendas n°s 1 e 2.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.897/2008
Autoriza a abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do

Estado em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e
do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e de crédito
especial em favor do Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do
Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir  crédito

suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG –, no valor de
R$78.931.321,00 (setenta e oito milhões novecentos e trinta e um mil
trezentos e vinte e um reais), e em favor do Tribunal de Contas do
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Estado de Minas Gerais – TCMG –, no valor de R$6.390.000,00 (seis
milhões trezentos e noventa mil reais), para atender a:

I – despesas com pessoal e encargos sociais do TJMG, no valor de
R$57.745.321,00 (cinqüenta e sete milhões setecentos e quarenta e
cinco mil trezentos e vinte e um reais);

II – despesas com proventos de pensionistas e outras despesas
correntes do TJMG, no valor de R$19.386.000,00 (dezenove milhões
trezentos e oitenta e seis mil reais);

III – despesas com aquisição de equipamentos e material
permanente do TJMG, no valor de R$1.800.000,00 (um milhão e
oitocentos mil reais);

IV – despesas com pessoal e encargos sociais do TCMG, no valor
de R$6.390.000,00 (seis milhões trezentos e noventa mil reais).

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

I – anulação de dotações orçamentárias do TJMG, no valor de
R$5.750.000,00 (cinco milhões 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 trezentos e vinte e um reais);

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);

IV – anulação de dotações orçamentárias do TCMG, no valor de
R$1.390.000,00 (um milhão trezentos e noventa mil reais);

V – excesso de arrecadação da receita de Recursos Diretamente
Arrecadados do TCMG previsto para o corrente exercício, no valor de
R$5.000.000,00 (cinco milhões de reais).

Art. 3° – Fica o Poder Executivo autorizado a abrir  crédito especial
ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Fundo de Apoio
Habitacional aos Militares do Estado de Minas Gerais, no valor de
R$476.526.872,17 (quatrocentos e setenta e seis milhões quinhentos
e vinte e seis mil oitocentos e setenta e dois reais e dezessete
centavos), para operacionalizar o Programa de Apoio Habitacional aos
Militares, viabilizando o atendimento de despesas com a concessão
de financiamentos habitacionais e para operacionalização dos
financiamentos.
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Art. 4° – Para atender ao disposto no art. 3° serão  utilizados

recursos provenientes de anulação de dotações orçamentárias de
pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG –, no valor de
R$476.526.872,17 (quatrocentos e setenta e seis milhões quinhentos
e vinte e seis mil oitocentos e setenta e dois reais e dezessete
centavos).

Art. 5° – Fica o Poder Executivo autorizado a inclu ir no Orçamento
do Estado para 2009 a unidade orçamentária, o programa e os
recursos necessários para garantir a operação do Fundo a que se
refere o art. 3°.

Art. 6° – A implementação desta lei observará o dis posto no art. 169
da Constituição da República e as normas pertinentes da Lei
Complementar federal n° 101, de 4 de maio de 2000.

Art. 7° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.921/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.921/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que cria o Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do
Estado de Minas Gerais – Fahmemg – e dá outras providências, foi
aprovado no 2° turno, na forma do vencido no 1° tur no.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.921/2008
Cria o Fundo de Apoio Habitacional aos Militares do Estado de

Minas Gerais – Fahmemg –, e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica criado o Fundo de Apoio Habitacional  aos Militares do

Estado de Minas Gerais – Fahmemg –, com o objetivo de conceder
financiamentos para assistência à habitação.

§ 1° – O Fahmemg rege-se por esta lei, observado o disposto na Lei
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Complementar n° 91, de 19 de janeiro de 2006.

§ 2° – O prazo para contratação de financiamentos n o âmbito do
Fahmemg será de doze anos contados da vigência desta lei, podendo
ser prorrogado uma única vez, por quatro anos, por ato do Poder
Executivo, com base na avaliação de desempenho do fundo.

§ 3° – O prazo de duração do Fahmemg é de até dezes seis anos,
após o que o seu patrimônio, incluindo as receitas decorrentes de
seus direitos creditórios e as disponibilidades de caixa
remanescentes, reverterá ao Instituto de Previdência dos Servidores
Militares do Estado de Minas Gerais – IPSM –, preservando-se os
direitos e as obrigações referentes aos contratos em vigor na data da
extinção do fundo.

§ 4° – O Fahmemg poderá financiar a aquisição de im óvel novo ou
usado e a construção em imóvel próprio.

Art. 2° – Poderão ser beneficiários de operações co m recursos do
Fahmemg os segurados do IPSM, de que trata o art. 3° da Lei n°
10.366, de 28 de dezembro de 1990, e seus pensionistas, observados
os requisitos estabelecidos nesta lei e no regulamento.

Parágrafo único – Os recursos do Fahmemg serão liberados a
credor indicado pelo beneficiário, com o qual se firme contrato para
efeitos de execução deste programa, entendendo-se por credor o
alienante do imóvel objeto de aquisição por parte do beneficiário.

Art. 3º – Terão prioridade para a contratação de financiamento com
recursos do Fahmemg o policial e o bombeiro militar cuja vida ou a de
seus familiares estejam em situação de risco, em razão da natureza
de suas atividades e em função do local onde reside.

§ 1° – Considera-se em situação de risco de morte o u com a
integridade física ameaçada o policial militar que:

I – seja vítima de ameaça comprovada em procedimento
administrativo, policial, ou judicial, em decorrência da atuação regular
na sua função, quando o risco de morte ou a ameaça à integridade
física própria ou de seus familiares evidenciar a necessidade de
mudança do local de residência;

II – seja vítima de ameaça em razão de ter sido arrolado como
testemunha em procedimento policial ou judicial, originado de fato em
que não tenha atuado como autor, co-autor ou participe; ou

III – resida em local com elevado índice de criminalidade,
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comprovado em estatística de fatos policiais oriundos do módulo de
Registro de Eventos de Defesa Social – Reds –, e onde seja contínua
ou iminente a presença de autores de eventos delituosos que efetuem
ameaças ao militar ou a seus familiares.

§ 2° – A situação de risco de morte ou ameaça à int egridade física
deverá ser comprovada por meio de procedimento administrativo
instaurado no âmbito da instituição à qual se encontra vinculado o
militar.

Art. 4° – São recursos do Fahmemg:
I – os consignados no orçamento do Estado ou em créditos

adicionais;
II – os retornos relativos ao principal e encargos de financiamentos

concedidos pelo Fahmemg;
III – os provenientes de operações de crédito interno e externo de

que o Estado seja mutuário, destinadas ao Fahmemg;
IV – os provenientes de outras fontes, conforme disposto nas Leis

Orçamentárias Anuais.
§ 1° – O Fahmemg transferirá ao Tesouro Estadual re cursos para

pagamento integral ou parcial de serviço e amortização de dívidas
contraídas pelo Estado em operações de crédito interno e externo
destinadas ao Fundo, na forma e nas condições estabelecidas em
regulamento.

§ 2° – O superávit financeiro do Fahmemg, apurado n o término de
cada exercício, será mantido em seu patrimônio, ficando autorizada
sua utilização nos exercícios seguintes.

Art. 5° – O Fahmemg, de caráter rotativo e de natur eza e
individualização contábeis, terá seus recursos aplicados
exclusivamente na modalidade de financiamentos reembolsáveis, sem
prejuízo do disposto no § 1° do art. 4° desta lei.

Art. 6° – São requisitos para a concessão de financ iamentos com
recursos do Fahmemg, além de outros previstos em regulamento:

I – enquadramento da solicitação de financiamento pelo Grupo
Coordenador;

II – conclusão favorável da análise do pedido de financiamento,
quanto à disponibilidade de margem consignável do proponente,
observando-se o limite máximo de comprometimento previsto no
regulamento;
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III – situação regular do proponente perante o IPSM, nos termos da

Lei n° 10.366, de 1990;
IV – tempo mínimo de três anos de efetivo serviço do proponente;
V – idade do proponente de, no máximo, setenta e cinco anos na

data final do financiamento, quando o contrato deverá estar liquidado
e integralmente quitado;

VI – inexistência de financiamento anterior do Fahmemg em favor do
proponente.

§ 1° – Para efeito de desconto previsto nesta lei, a soma mensal de
consignações facultativas e compulsórias em folha de pagamento de
militar ou pensionista poderá alcançar o limite de 70% (setenta por
cento) de sua remuneração ou proventos brutos, deduzidas as
vantagens variáveis.

§ 2° – Para os beneficiários do Fahmemg que sejam c ônjuges, é
facultada a soma das margens consignáveis disponíveis, para
definição do valor a ser financiado, nos termos do regulamento.

Art. 7° – Os financiamentos com recursos do Fahmemg  estão
sujeitos às seguintes condições gerais, além de outras estabelecidas
em regulamento:

I – prazo máximo de financiamento de trezentos e sessenta meses;
II – reajuste mensal do saldo devedor por índice de preço ou taxa

financeira, nos termos do regulamento;
III – juros de até 10% (dez por cento) ao ano, incidentes sobre o

saldo devedor reajustado na forma do disposto no inciso II e pagos
juntamente com as prestações mensais de amortização;

IV – garantias reais ou fidejussórias, a critério do agente financeiro;
V – remuneração do agente executor de 0,5% a.a. (zero vírgula

cinco por cento ao ano), incluída na taxa de juros;
VI – remuneração do agente financeiro, de 1,5% a.a. (um vírgula

cinco por cento ao ano), incluída na taxa de juros;
VII – valor-limite do financiamento, nos termos do regulamento;
VIII – constituição de reserva para quitação do saldo de

financiamento, proporcionalmente à composição de renda
estabelecida em contrato, no caso de morte ou invalidez permanente
do beneficiário, exceto em caso de auto-extermínio, equivalente a
0,2% a.a. (zero vírgula dois por cento ao ano), cobrados juntamente
com as parcelas de amortização, corrigidas nos termos dos incisos II e
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III.

§ 1° – A taxa de juros a que se refere o inciso III  do “caput” será
reduzida para até 2,5% (dois vírgula cinco por cento) ao ano enquanto
o beneficiário mantiver a condição de segurado ou pensionista do
IPSM e desde que não haja prejuízo para o equilíbrio financeiro e
atuarial do Fahmemg, observados os demais critérios previstos em
regulamento.

§ 2° – Se o beneficiário for proprietário de outro imóvel, a taxa de
juros a que se refere o inciso III do “caput” será reduzida para até 5%
(cinco por cento) ao ano enquanto o beneficiário mantiver a condição
de segurado ou pensionista do IPSM, desde que não haja prejuízo
para o equilíbrio financeiro e atuarial do Fahmemg, observados os
demais critérios previstos em regulamento.

§ 3° – Na hipótese de o beneficiário perder a condi ção de segurado
ou pensionista, o contrato de financiamento será repactuado, nos
termos do regulamento, cabendo ao beneficiário os ônus decorrentes
da formalização do instrumento contratual.

§ 4° – O montante destinado à constituição da reser va de que trata o
inciso VIII do “caput” pertence ao patrimônio do Fahmemg e não será
restituído ao beneficiário.

Art. 8° – O regulamento do Fahmemg estabelecerá:
I – os parâmetros operacionais e complementares relativos às

condições gerais definidas no art. 7° e aos requisi tos estabelecidos no
art. 6°;

II – outros requisitos e normas relativos aos processos de
enquadramento e de aprovação das solicitações de financiamento;

III – as sanções e penalidades para os casos de inadimplemento
financeiro e de irregularidades praticadas pelo beneficiário durante a
vigência do contrato de financiamento, sem prejuízo das sanções
civis, penais e administrativas aplicáveis.

Art. 9° – O Fahmemg terá como órgão gestor e agente  executor o
IPSM, ao qual compete:

I – representar judicial e extrajudicialmente o Fahmemg;
II – assumir direitos e obrigações em nome do Fahmemg, observado

o disposto no art. 10 desta lei;
III – elaborar a proposta orçamentária anual do Fahmemg, em

conjunto com o agente financeiro;
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IV – providenciar a inclusão dos recursos de qualquer fonte no

orçamento do Fahmemg, em conjunto com o agente financeiro;
V – organizar cronograma financeiro de receita e despesa do

Fahmemg, em conjunto com o agente financeiro, e acompanhar a sua
execução;

VI – elaborar e encaminhar às autoridades competentes minutas de
atos normativos relacionados às operações do Fahmemg;

VII – apresentar ao Tribunal de Contas do Estado e a outros órgãos
de fiscalização competentes a prestação anual de contas do
Fahmemg e outros demonstrativos solicitados por estes órgãos;

VIII – prestar assistência e orientações aos beneficiários;
IX – definir as diretrizes de aplicação dos recursos do Fahmemg, em

conjunto com o agente financeiro;
X – aplicar os recursos do Fahmemg na forma estabelecida no

cronograma financeiro, em conjunto com o agente financeiro,
respeitadas as normas e procedimentos definidos nesta lei;

XI – celebrar convênios ou contratos em nome do Fahmemg visando
a desenvolver atividades vinculadas aos objetivos do Fahmemg, bem
como a agilizar a sua operacionalização, na forma estabelecida no
regulamento;

XII – informar ao agente financeiro a mudança da situação do
beneficiário perante o IPSM, para fins do disposto nos §§ 1° e 3° do
art. 7°.

Parágrafo único – O Fahmemg arcará integralmente com os custos
decorrentes de convênio ou contrato a que se refere o inciso XI do
“caput”, sem prejuízo do cronograma de liberação dos financiamentos
aprovados, na forma de ressarcimento ao IPSM pelos gastos
incorridos ou na forma de pagamento direto à entidade conveniada ou
contratada, conforme dispuser o regulamento.

Art. 10 – O agente financeiro do Fahmemg é o Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG –, que atuará como
mandatário do Estado para a contratação das operações com
recursos do fundo e ao qual compete, além das atribuições conjuntas
estabelecidas no art. 9°:

I – contratar as operações com recursos do Fahmemg, respeitada a
deliberação do Grupo Coordenador e as condições e valores
constantes no respectivo enquadramento;
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II – aplicar as sanções e penalidades previstas em regulamento para

os casos de inadimplemento ou de irregularidade nas operações com
recursos do Fahmemg;

III – efetuar, quando for o caso, a cobrança dos créditos concedidos
em todas as instâncias, com base em atos normativos próprios,
podendo, também, promover a inserção dos devedores inadimplentes
e seus coobrigados em órgão e cadastros de restrição ao crédito;

IV – celebrar acordos para o recebimento de valores devidos ao
Fahmemg, podendo transigir em relação às penalidades previstas em
regulamento;

V – promover a alienação de bens dados em pagamento e efetuar a
transferência dos valores obtidos para o patrimônio do Fahmemg;

VI – emitir relatórios para o órgão gestor e outros órgãos de
fiscalização competentes relativos à aplicação dos recursos do
Fahmemg;

VII – repactuar o contrato de financiamento, no caso de o
beneficiário perder a condição de segurado ou pensionista do IPSM,
nos termos do regulamento;

VIII – informar aos órgãos competentes os valores a serem
debitados das folhas de pagamentos dos beneficiários, nos termos da
lei, do regulamento e do instrumento contratual firmado entre as
partes;

IX – celebrar convênios ou contratos em nome do Fahmemg visando
a desenvolver atividades vinculadas aos seus objetivos, bem como a
agilizar a sua operacionalização, na forma estabelecida no
regulamento.

§ 1° – O ordenador de despesas do Fahmemg é o repre sentante do
BDMG.

§ 2° – O Fahmemg arcará integralmente com os custos  decorrentes
de convênio ou contrato a que se refere o inciso IX do “caput”, sem
prejuízo do cronograma de liberação dos financiamentos aprovados,
na forma de ressarcimento ao BDMG pelos gastos incorridos ou na
forma de pagamento direto à entidade conveniada ou contratada,
conforme dispuser o regulamento.

Art. 11 – Cabe à Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais
– SEF – a supervisão financeira do órgão gestor e do agente
financeiro, no que se refere à elaboração da proposta orçamentária e
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do cronograma financeiro da receita e da despesa do Fahmemg.

Art. 12 – Integram o Grupo Coordenador do Fahmemg:
I – um representante do IPSM;
II – um representante do BDMG;
III – um representante da Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG;
IV – um representante do Corpo de Bombeiros Militar de Minas

Gerais – CBMMG;
V – um representante da SEF;
VI – um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e

Gestão – SEPLAG;
VII – três representantes dos segurados e beneficiários do IPSM,

sendo um militar da ativa, um militar da reserva ou reformado e um
pensionista do IPSM, escolhidos, juntamente com os seus
suplementes, pelas entidades de classe dos militares de Minas Gerais
com no mínimo dois mil e quinhentos sócios militares e que tenham
representação em âmbito estadual.

§ 1° – O Grupo Coordenador será presidido pelo repr esentante do
IPSM, a quem caberá a decisão em caso de empate nas deliberações.

§ 2° – O Grupo Coordenador reunir-se-á, ordinariame nte, uma vez
por ano e, extraordinariamente, por convocação do órgão gestor do
Fahmemg ou por decisão da maioria de seus membros.

§ 3° – Os membros do Grupo Coordenador informarão a o órgão
gestor seus representantes, titulares e suplentes.

Art. 13 – O Grupo Coordenador do Fahmemg tem as seguintes
atribuições e competências:

I – receber, analisar e enquadrar as solicitações e deliberar sobre os
financiamentos a serem concedidos com recursos do Fahmemg;

II – encaminhar ao agente financeiro os processos aprovados, com
as respectivas condições e valores de enquadramento;

III – propor a política geral de aplicação dos recursos do Fahmemg;
IV – deliberar e aprovar, por maioria simples, os atos normativos do

Fahmemg;
V – acompanhar a execução orçamentária e financeira do

Fahmemg;
VI – propor ao órgão gestor, ao agente executor e ao agente

financeiro a readequação ou a extinção do Fahmemg;
VII – propor ou alterar critérios para enquadramento de solicitações
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de financiamento com recursos do Fahmemg e sobre formas de
custeio da assistência à habitação de que trata o art. 1°;

VIII – deliberar, por unanimidade, acerca de outros requisitos para a
concessão de financiamentos com recursos do Fahmemg;

IX – dirimir dúvidas e casos omissos referentes à aplicação de
dispositivos legais pertinentes e sobre aspectos operacionais do
Fahmemg, nos limites da lei;

X – elaborar e aprovar o seu regimento interno.
Art. 14 – Os demonstrativos financeiros do Fahmemg obedecerão ao

disposto na Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de  1964, e aos
demais atos normativos aplicáveis.

Art. 15 – Fica revogado o § 2° do art. 4° da Lei n°  10.366, de 28 de
dezembro de 1990, passando seu § 3° a vigorar com a  seguinte
redação:

“Art. 4° – (...)
§ 3° – Os valores percentuais indicados no § 1° ser ão revistos

sempre que se alterar o plano atuarial.”.
Art. 16 – Para fins de desconto em folha de pagamento, fica o

BDMG credenciado como agente consignatário junto ao Estado de
Minas Gerais para operar os contratos de financiamento habitacional
com recursos do Fahmemg.

Art. 17 – O Tesouro Estadual promoverá a baixa dos saldos em
aberto existentes no Grupo de Contas Contábeis relacionadas ao
Passivo Circulante da PMMG e do CBMMG, representativos de
Obrigações Liquidadas a Pagar inscritas até 30 de setembro de 2008,
em nome do IPSM, referentes a contribuições patronais para
assistência e previdência sociais, observados os procedimentos
definidos neste artigo e no regulamento.

§ 1° – A Auditoria-Geral do Estado – AUGE – promove rá a
certificação dos saldos referidos no “caput” deste artigo, no prazo de
sessenta dias contados da data de publicação desta lei.

§ 2° – A baixa dos saldos a que se refere o “caput” , cujo montante
apurado pelo Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI-
MG –, em 30 de setembro de 2008, é de R$1.236.872.054,50 (um
bilhão duzentos e trinta e seis milhões oitocentos e setenta e dois mil
e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta centavos), será efetivada pelo
Tesouro Estadual, observado o disposto no § 1°, com  observância dos
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seguintes critérios:

I - R$760.345.182,33 (setecentos e sessenta milhões trezentos e
quarenta e cinco mil cento e oitenta e dois reais e trinta e três
centavos) serão pagos pelo Tesouro Estadual ao IPSM em trezentas e
sessenta parcelas sucessivas e mensais, acrescidas, de juros de 6%
(seis por cento) ao ano, com vencimento no último dia útil de cada
mês, devendo a primeira parcela ser paga no mês de janeiro de 2010,
mês no qual passarão a incidir os juros;

II – R$476.526.872,17 (quatrocentos e setenta e seis milhões
quinhentos e vinte e seis mil oitocentos e setenta e dois reais e
dezessete centavos) serão destinados à formação do patrimônio do
Fahmemg.

§ 3° – A baixa dos saldos de que trata o § 2° está condicionada à
demonstração atuarial de que o IPSM detém recursos suficientes para
a solvência de todos os seus compromissos previdenciários,
independentemente dos valores cuja baixa será procedida.

§ 4° – O órgão gestor do Fahmemg, no exercício de 2 008, poderá
proceder ao empenho da despesa, em nome do agente financeiro do
fundo, dos valores estimados para os financiamentos a serem
concedidos no âmbito do Fahmemg , limitado ao valor previsto no inciso
II do § 2°.

Art. 18 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

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

2.939/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.939/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que institui a Gratificação Complementar de Produtividade –
GCP –, na carreira da Advocacia Pública do Estado, foi aprovado no
2° turno, na forma do Substitutivo n° 1 ao vencido no 1° turno.

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

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



2034
PROJETO DE LEI N° 2.939/2008

Institui a Gratificação Complementar de Produtividade – GCP –, na
carreira da Advocacia Pública do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Fica instituída a Gratificação Complement ar de

Produtividade – GCP –, a ser paga ao Procurador do Estado em
efetivo exercício que fizer jus, segundo critérios definidos pela
Advocacia-Geral do Estado – AGE –, ao recebimento de honorários
de sucumbência.

§ 1° – A GCP será concedida apenas no mês em que os
honorários rateados forem inferiores, em relação a cada Procurador
do Estado, ao valor bruto mínimo de R$5.000,00 (cinco mil reais).

§ 2° – O valor da GCP corresponderá à diferença ent re o valor bruto
de R$5.000,00 (cinco mil reais) e aquele resultante do rateio mensal
de honorários devido a cada Procurador do Estado.

§ 3° – A GCP não se incorpora à remuneração para ne nhum fim e
não é considerada para o cálculo de qualquer outra vantagem.

§ 4° – Quando os honorários devidos em função do ra teio mensal,
por Procurador do Estado, forem superiores ao valor bruto de
R$5.000,00 (cinco mil reais), o valor excedente, até o limite que
corresponder aos pagamentos já realizados a título da GCP, a partir
de janeiro de 2009, permanecerá em conta bancária específica, nos
termos do regulamento.

§ 5° – O valor excedente retido na forma do § 4° de verá ser utilizado
para pagamento de eventuais complementações futuras de honorários
nos meses em que o total arrecadado não conseguir atingir, em razão
de novo rateio, a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais), sem
prejuízo do pagamento da GCP, caso ainda se faça necessário.

§ 6° – Observados os termos dos §§ 4° e 5°, se o va lor excedente
dos honorários não for suficiente para compensar, em parcela única,
os pagamentos já realizados a título de GCP, a retenção desse valor
será feita em parcelas sucessivas e mensais, tantas quantas se
fizerem necessárias.

§ 7° – O Procurador do Estado que fizer jus ao rece bimento de
honorário de sucumbência de forma proporcional terá direito à
gratificação GCP na mesma proporção “pro rata”.

Art. 2° – A AGE encaminhará à Secretaria de Estado de



2035
Planejamento e Gestão – Seplag –, até o quinto dia útil de cada mês,
relatório contendo as seguintes informações:

I – o valor dos honorários advocatícios arrecadados pela AGE no
mês anterior e o valor do rateio individual de honorários advocatícios;
e

II – extrato da conta bancária referida no art. 1°,  evidenciando o
valor retido na conta bancária específica.

Art. 3° – Os honorários advocatícios de sucumbência  são cobrados
pelo Estado e recebem o mesmo tratamento jurídico que a lei concede
ao crédito tributário inscrito em dívida ativa.

§ 1° – Os honorários advocatícios de sucumbência de vidos aos
Procuradores do Estado, decorrentes de confissão ou parcelamento
de créditos do Estado cobrados judicialmente, são de 10% (dez por
cento) sobre o valor da dívida.

§ 2° – Quando o recebimento de honorários advocatíc ios de
sucumbência forem em decorrência de remissão ou anistia geral, o
percentual de honorários poderá ser reduzido até o percentual de 5%
(cinco por cento), nos termos do decreto, e poderão ser divididos no
mesmo número de parcelas do principal, observado o valor mínimo
fixado em regulamento.

Art. 4° – A Tabela de Vencimento Básico e Gratifica ção de Função
dos cargos de Procurador-Chefe e Advogado Regional do Estado, de
provimento em comissão da AGE, é a constante no Anexo I desta lei:

Parágrafo único – A Gratificação de Função de que trata o “caput”
deste artigo é a prevista no art. 41 da Lei Complementar n° 30, de 10
de agosto de 1993, no § 4° do art. 40 e no parágraf o único do art. 42
da Lei Complementar n° 35, de 29 de dezembro de 199 4.

Art. 5° – Ficam criadas, no âmbito da AGE, onze Fun ções
Gratificadas de Direção e Assessoramento Superior – DAS –, cujo
valor é o constante no Anexo II desta lei.

§ 1° – As atribuições das funções gratificadas de q ue trata o “caput”
deste artigo serão definidas em decreto.

§ 2° – As funções gratificadas criadas por este art igo terão sua
identificação e destinação fixadas em decreto e serão exercidas por
Procuradores do Estado designados por ato do Governador do
Estado.

§ 3° – A gratificação de que trata este artigo será  paga
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cumulativamente à remuneração do cargo efetivo do servidor
designado nos termos do § 2° e não se incorporará, para nenhum
efeito, à remuneração do servidor nem constituirá base para o cálculo
de nenhuma vantagem remuneratória.

Art. 6° – Ficam extintas no âmbito da AGE as vinte funções
gratificadas de consultoria jurídica – FCJ – criadas pelo art. 4° da Lei
Delegada n° 177, de 29 de janeiro de 2007.

Art. 7° – O §§ 3° e 4° do art. 9° da Lei n° 15.298,  de 6 de agosto de
2004, passam a vigorar com a seguinte redação, acrescentando-se o
seguinte § 5°:

“Art. 9° – (...)
§ 3° – O Ouvidor-Geral e o Ouvidor-Geral Adjunto te rão mandato de

dois anos, admitidas duas reconduções por igual período.
§ 4° – Os Ouvidores de que tratam os §§1° e 2° dest e artigo têm

mandato de dois anos, admitida uma recondução por igual período.
§ 5° – Os Ouvidores de que trata esta lei são nomea dos pelo

Governador do Estado, por indicação do Ouvidor-Geral, observado o
disposto neste artigo e no § 2° do art. 2° desta le i.”

Art. 8° – Fica revogado o inciso II do “caput” do a rt. 24 da Lei n°
17.600, de 1° de julho de 2008.

Art. 9° – Esta lei entra em vigor em 1° de janeiro de 2009.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão, relatora -

Inácio Franco.
ANEXO I

(a que se refere o art. 4° da Lei n° , de de de 200 8.)
Tabela de Vencimento Básico e Gratificação de Função

de Cargos de Provimento em Comissão da AGE
* - A tabela que contém o Anexo I foi publicado no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2008.
ANEXO II

(a que se refere o art. 5° da Lei n° , de de de 200 8.)
Funções Gratificadas de Direção e Assessoramento Superior – DAS –

da AGE
* - A tabela que contém o Anexo II foi publicado no “Diário do

Legislativo” de 20.12.2008.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE RESOLUÇÃO N°
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2.947/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Resolução n° 2.947/2008, de autoria da  Mesa da

Assembléia Legislativa, que altera a Resolução n° 5 .176, de 6 de
novembro de 1997, que contém o Regimento Interno da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais, foi aprovado nos turnos
regimentais, na forma original.

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

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 2.947/2008
Altera a Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 19 97, que

contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1° – A Seção III do Capítulo II do Título I da  Resolução n° 5.176,

de 6 de novembro de 1997, passa a intitular-se “Da Declaração de
Instalação da Legislatura e da Eleição da Mesa da Assembléia”, e o
“caput” do art. 8° passa a ter a seguinte redação:

“Art. 8° – Em seguida à posse dos Deputados, o Pres idente, de
forma solene e de pé, no que será acompanhado pelos presentes,
declarará instaladas a legislatura e a 1ª sessão legislativa ordinária e
dará início aos trabalhos de eleição da Mesa da Assembléia para o 1°
biênio.”.

Art. 2° – O inciso I do “caput” e o § 1° do art. 13  da Resolução n°
5.176, de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13 – (...)
I – ordinária a que, independentemente de convocação, realiza-se

nos dois períodos de funcionamento da Assembléia Legislativa em
cada ano, de 1° de fevereiro a 18 de julho e de 1° de agosto a 20 de
dezembro;

(...)
§ 1° – Quando recaírem em sábado, domingo ou feriad o, as

reuniões previstas para as datas estabelecidas no inciso I do “caput”
poderão ser transferidas para o primeiro dia útil subseqüente ou para
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o dia útil imediatamente anterior.”.

Art. 3° – Os incisos I e VI do “caput” do art. 14 d a Resolução n°
5.176, de 1997, e o § 2° do mesmo artigo passam a v igorar com a
seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 3°:

“Art. 14 – (...)
I – preparatórias, as que se destinam à posse dos Deputados, à

eleição da Mesa da Assembléia para o 1° biênio e à instalação da 1ª
sessão legislativa ordinária;

(...)
VI – solenes, as que se destinam:
a) à instalação e ao encerramento de sessão legislativa, salvo no

caso da reunião destinada à instalação da 1ª sessão legislativa
ordinária, que será preparatória;

b) à posse do Governador e do Vice-Governador do Estado.
(...)
§ 2° – As reuniões solenes, as preparatórias e as e speciais são

realizadas com qualquer número de Deputados, exceto as destinadas
à eleição da Mesa da Assembléia.

§ 3° – No início da legislatura, as reuniões ordiná rias somente serão
realizadas depois de empossados os membros da Mesa da
Assembléia.”.

Art. 4° – O inciso VIII do art. 101 da Resolução n°  5.176, de 1997,
passa a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao
artigo o seguinte inciso XVIII:

“Art. 101 – (...)
VIII – de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
(...)
XVIII – de Minas e Energia.”.
Art. 5° – O “caput” do inciso VIII do art. 102 da R esolução n° 5.176,

de 1997, e a alínea “g” do mesmo inciso passam a vigorar com a
seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o inciso XVIII que se
segue:

“Art. 102 – (...)
VIII – da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável:
(...)
g) os aspectos climáticos;
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(...)
XVIII – da Comissão de Minas e Energia:
a) a política de recursos atmosféricos, hídricos, energéticos,

minerários e de solos;
b) o direito minerário;
c) as políticas públicas destinadas ao fomento e à regulação da

cadeia produtiva dos recursos minerais no Estado, da prospecção à
indústria de transformação mineral;

d) a política de pesquisa, extração e comercialização de águas
minerais;

e) os assuntos atinentes a estâncias hidrominerais.”.
Art. 6° – O “caput” do art. 129 da Resolução n° 5.1 76, de 1997,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 129 – Os trabalhos da reunião conjunta de comissões serão

dirigidos pelo Presidente da comissão responsável pela análise do
mérito da proposição, conforme distribuição feita no recebimento, e,
no caso de projeto distribuído, no recebimento, a mais de uma
comissão para análise de mérito, pelo Presidente mais idoso.”.

Art. 7° – Ficam revogados o art. 12 da Resolução n°  5.176, de 1997,
e a Seção IV do Capítulo II do Título I, em que o artigo está inserido.

Art. 8° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.

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

"d", do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Sr. Michel Aburachid pela sua posse no

cargo de Presidente do Sindicato das Indústrias de Vestuário no
Estado de Minas Gerais - Sindivest (Requerimento nº 3.065/2008, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de aplauso ao Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros
Alimentícios - Sincovaga - por seus 70 anos de fundação
(Requerimento nº 3.066/2008, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso ao Instituto Cultural Flávio Gutierrez - ICFG - por seus 10
anos de fundação (Requerimento nº 3.067/2008, do Deputado Doutor
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Viana);

de congratulações com o Sr. Alceu José Torres Marques por ter sido
escolhido para ocupar o cargo de Procurador-Geral de Justiça
(Requerimento nº 3.089/2008, do Deputado Agostinho Patrús Filho);

de congratulações com a Sra. Kátia Abreu, Senadora, por sua
eleição à Presidência da Confederação da Agricultura e Pecuária do
Brasil - CNA - e por seu discurso na solenidade de posse da diretoria
da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais -
Faemg (Requerimento nº 3.092/2008, do Deputado Elmiro
Nascimento);

de aplauso aos policiais civis que participaram da operação que
culminou na apreensão de 50 kg de “crack”, em Belo Vale
(Requerimento nº 3.146/2008, da Comissão de Segurança Pública);

de aplauso ao Sr. Amauri Kru's, Presidente da Associação dos
Expositores da Feirarte, Artistas e Artesãos do Vale do Aço, pelos 10
anos de instalação da Feira de Arte, Artesanato, Bebidas e Comidas
Típicas de Ipatinga - Feirarte (Requerimento nº 3.148/2008, da
Comissão de Turismo).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 23 DE DEZEMBRO DE 2008

RESOLUÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 5.322, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2008

Altera a Resolução n° 5.176, de 6 de novembro de 19 97, que
contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

Faço saber que a Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
aprovou e eu promulgo a seguinte resolução:

Art. 1° – A Seção III do Capítulo II do Título I da  Resolução n° 5.176,
de 6 de novembro de 1997, passa a intitular-se “Da Declaração de
Instalação da Legislatura e da Eleição da Mesa da Assembléia”, e o
“caput” do art. 8° passa a ter a seguinte redação:

“Art. 8° – Em seguida à posse dos Deputados, o Pres idente, de
forma solene e de pé, no que será acompanhado pelos presentes,
declarará instaladas a legislatura e a 1ª sessão legislativa ordinária e
dará início aos trabalhos de eleição da Mesa da Assembléia para o 1°
biênio.”.

Art. 2° – O inciso I do “caput” e o § 1° do art. 13  da Resolução n°
5.176, de 1997, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13 – (...)
I – ordinária a que, independentemente de convocação, realiza-se

nos dois períodos de funcionamento da Assembléia Legislativa em
cada ano, de 1° de fevereiro a 18 de julho e de 1° de agosto a 20 de
dezembro;

(...)
§ 1° – Quando recaírem em sábado, domingo ou feriad o, as

reuniões previstas para as datas estabelecidas no inciso I do “caput”
poderão ser transferidas para o primeiro dia útil subseqüente ou para
o dia útil imediatamente anterior.”.

Art. 3° – Os incisos I e VI do “caput” do art. 14 d a Resolução n°
5.176, de 1997, e o § 2° do mesmo artigo passam a v igorar com a
seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o seguinte § 3°:

“Art. 14 – (...)
I – preparatórias, as que se destinam à posse dos Deputados, à

eleição da Mesa da Assembléia para o 1° biênio e à instalação da 1ª
sessão legislativa ordinária;
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(...)
VI – solenes, as que se destinam:
a) à instalação e ao encerramento de sessão legislativa, salvo no

caso da reunião destinada à instalação da 1ª sessão legislativa
ordinária, que será preparatória;

b) à posse do Governador e do Vice-Governador do Estado.
(...)
§ 2° – As reuniões solenes, as preparatórias e as e speciais são

realizadas com qualquer número de Deputados, exceto as destinadas
à eleição da Mesa da Assembléia.

§ 3° – No início da legislatura, as reuniões ordiná rias somente serão
realizadas depois de empossados os membros da Mesa da
Assembléia.”.

Art. 4° – O inciso VIII do art. 101 da Resolução n°  5.176, de 1997,
passa a vigorar com a seguinte redação, ficando acrescentado ao
artigo o seguinte inciso XVIII:

“Art. 101 – (...)
VIII – de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
(...)
XVIII – de Minas e Energia.”.
Art. 5° – O “caput” do inciso VIII do art. 102 da R esolução n° 5.176,

de 1997, e a alínea “g” do mesmo inciso passam a vigorar com a
seguinte redação, ficando acrescentado ao artigo o inciso XVIII que se
segue:

“Art. 102 – (...)
VIII – da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável:
(...)
g) os aspectos climáticos;
(...)
XVIII – da Comissão de Minas e Energia:
a) a política de recursos atmosféricos, hídricos, energéticos,

minerários e de solos;
b) o direito minerário;
c) as políticas públicas destinadas ao fomento e à regulação da

cadeia produtiva dos recursos minerais no Estado, da prospecção à
indústria de transformação mineral;
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d) a política de pesquisa, extração e comercialização de águas

minerais;
e) os assuntos atinentes a estâncias hidrominerais.”.
Art. 6° – O “caput” do art. 129 da Resolução n° 5.1 76, de 1997,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 129 – Os trabalhos da reunião conjunta de comissões serão

dirigidos pelo Presidente da comissão responsável pela análise do
mérito da proposição, conforme distribuição feita no recebimento, e,
no caso de projeto distribuído, no recebimento, a mais de uma
comissão para análise de mérito, pelo Presidente mais idoso.”.

Art. 7° – Ficam revogados o art. 12 da Resolução n°  5.176, de 1997,
e a Seção IV do Capítulo II do Título I, em que o artigo está inserido.

Art. 8° – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, 22 de dezembro de

2008; 220º da Inconfidência Mineira e 187º da Independência do
Brasil.

Deputado Alberto Pinto Coelho – Presidente
Deputado Dinis Pinheiro – 1º-Secretário
Deputado Tiago Ulisses – 2º-Secretário

ATAS
ATA DA 85ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/12/2008
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Gilberto Abramo; discurso do Deputado
Weliton Prado; questão de ordem; discurso do Deputado Weliton
Prado; questão de ordem; discursos dos Deputados Sargento
Rodrigues e Arlen Santiago; votação do requerimento; aprovação -
Requerimento do Deputado Arlen Santiago; discurso do Deputado
Weliton Prado; questão de ordem; discurso do Deputado Weliton
Prado; votação do requerimento; aprovação - Requerimento do
Deputado Vanderlei Miranda; aprovação - Requerimento do Deputado
Eros Biondini; discurso do Deputado Weliton Prado; votação do
requerimento; aprovação - Suspensão e reabertura da reunião -
Chamada para recomposição do número regimental; existência de
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quórum para a continuação dos trabalhos - Requerimento do
Deputado Gilberto Abramo; aprovação - Votação, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 699/2007; aprovação na forma do vencido em 1º
turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.452/2008;
aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.454/2008;
aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.456/2008;
aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.474/2008;
aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 2.573/2008; aprovação - Votação, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 2.575/2008; aprovação - Votação, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 2.576/2008; aprovação - Votação, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 2.614/2008; aprovação na forma do vencido em 1º
turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.615/2008;
aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.616/2008;
aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.596/2007;
aprovação com a Emenda nº 2; prejudicialidade da Emenda nº 1 -
Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.588/2008; aprovação -
Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.756/2008; aprovação com
a Emenda nº 1 - Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº
2.791/2008; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
2.877/2008; aprovação com a Emenda nº 1 - Inexistência de quórum
especial para votação de projeto de lei complementar - Votação, em 1º
turno, do Projeto de Lei nº 637/2007; requerimento dos Deputados
Ronaldo Magalhães e Weliton Prado; aprovação do requerimento -
Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.269/2007; votação do
Substitutivo nº 1, salvo emendas e subemendas; aprovação;
prejudicialidade das Emendas nºs 1 a 16; votação das Emendas nºs
17 a 21 e 23 a 27 e Subemendas nº 1 às Emendas nºs 22 e 23;
aprovação; prejudicialidade da Emenda nº 22 - Votação, em 1º turno,
do Projeto de Lei nº 2.164/2008; requerimento do Deputado Almir
Paraca; deferimento; discursos dos Deputados Padre João, Weliton
Prado, Carlin Moura e Ademir Lucas; votação do Substitutivo nº 1,
salvo emendas e destaque; aprovação; verificação de votação;
ratificação da aprovação; votação do § 2º do art. 3º da Lei nº 6.084, de
1973, a que se refere o art. 1º do Substitutivo nº 1; discurso do
Deputado Padre João; aprovação; verificação de votação; ratificação
da aprovação; votação das Emendas nºs 3 e 5; aprovação;
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prejudicialidade das Emendas nºs 1 e 4; votação da Emenda nº 2;
rejeição - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.394/2008;
aprovação com a Emenda nº 1 - Votação, em 1º turno, do Projeto de
Lei nº 2.574/2008; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Votação,
em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.684/2008; aprovação na forma do
Substitutivo nº 1; questão de ordem - Votação, em 1º turno, do Projeto
de Lei nº 2.832/2008; discursos dos Deputados Carlin Moura e Padre
João; votação do projeto; aprovação; verificação de votação;
ratificação da aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
2.923/2008; aprovação com a Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno,
do Projeto de Lei nº 2.789/2008; aprovação na forma do Substitutivo
nº 1; prejudicialidade da Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 1.957/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1
- Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 2.947/2008;
aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.642/2008;
aprovação com as Emendas nºs 1 e 2; declarações de voto -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.772/2008; aprovação
na forma do Substituivo nº 1, com as Emendas nºs 1 e 2 - Discussão,
em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.833/2008; aprovação com as
Emendas nºs 1 a 3 e a Subemenda nº 1 à Emenda nº 2; declarações
de voto - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.922/2008;
aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 2.924/2008; discursos dos Deputados Carlin Moura e
Getúlio Neiva; votação do projeto, salvo emenda; aprovação; votação
da Emenda nº 1; aprovação - Discussão, em 1º turno, do Projeto de
Lei nº 2.925/2008; aprovação com as Emendas nºs 1 a 4 - Discussão,
em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.701/2008; aprovação - Discussão,
em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.432/2008; encerramento da
discussão; votação do Substitutivo nº 1; aprovação; verificação de
votação; inexistência de quórum para votação; anulação da votação;
renovação da votação do Substitutivo nº 1; aprovação - Discussão, em
turno único, do Projeto de Lei nº 2.675/2008; aprovação - Discussão,
em 1º turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 8/2007;
encerramento da discussão; inexistência de quórum especial para
votação de proposta de emenda à Constituição - Discussão, em 2º
turno, do Projeto de Resolução nº 2.748/2008; aprovação na forma do
vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de
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Resolução nº 2.749/2008; aprovação na forma do vencido em 1º turno
- Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 2.750/2008;
aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno,
do Projeto de Resolução nº 2.751/2008; aprovação na forma do
vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
530/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda
nº 1 - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 734/2007;
aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno,
do Projeto de Lei nº 1.888/2007; aprovação na forma do vencido em
1º turno, com a Emenda nº 1 - Discussão, em 2º turno, do Projeto de
Lei nº 1.985/2008; aprovação na forma do vencido em 1º turno -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 679/2007; aprovação na
forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei
nº 2.174/2008; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão,
em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.307/2008; recebimento da Emenda
nº 1; designação de relator; emissão de parecer pelo relator;
encerramento da discussão; votação do Substitutivo nº 1, salvo
emenda; aprovação; verificação de votação; inexistência de quórum
para votação; anulação da votação; renovação da votação do
Substitutivo nº 1; aprovação; prejudicialidade da Emenda nº 1 -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.393/2008;
encerramento da discussão; requerimento do Deputado Paulo
Guedes; deferimento; votação do projeto, salvo emendas e destaque;
aprovação; questão de ordem; leitura e votação da Emenda nº 2;
aprovação; questão de ordem; votação da Emenda nº 1; aprovação;
solicitação de verificação de votação; questão de ordem; suspensão e
reabertura da reunião; retirada da solicitação de verificação de
votação - Prorrogação da reunião - Discussão, em 1º turno, do Projeto
de Lei nº 2.547/2008; requerimento do Deputado Lafayette de
Andrada; aprovação do requerimento - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 2.719/2008; aprovação - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 2.788/2008; aprovação na forma do Substitutivo nº 2;
prejudicialidade do Substitutivo nº 1; declarações de voto -
Inexistência de quórum especial para votação de proposta de emenda
à Constituição e de projeto de lei complementar - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:



2047
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Roberto

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Ana Maria Resende - André
Quintão - Antônio 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 - Durval Ângelo -
Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil
Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares -
Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João
Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria
Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Padre João - Paulo Guedes -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta -
Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado 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
Ata

- O Deputado Carlos Pimenta, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

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

Abramo, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que
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os Projetos de Lei nºs 699/2007, 2.452, 2.454, 2.456, 2.474, 2.573,
2.575, 2.576, 2.614, 2.615 e 2.616/2008, 1.596/2007, 2.588 e
2.756/2008 sejam apreciados em primeiro lugar, nessa ordem. Com a
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, venho insistindo, há
algum tempo, tanto nos requerimentos quanto na inversão de pauta,
inclusive no momento de discussão da ata da reunião anterior, para
que pelo menos se faça a leitura da ementa do projeto. V. Exa.
acabou de fazer a leitura de vários projetos, em relação aos quais o
Deputado solicitou inversão de pauta apenas com o número dos
projetos. É impossível sabermos do que tratam esses projetos. Não
estou pedindo nenhum detalhamento nem justificativa de mérito, mas
é muito importante que se leia pelo menos a ementa. Por exemplo,
informar de que trata o Projeto nº 2.791, até para que as pessoas em
casa possam acompanhá-lo pela TV Assembléia. O referido projeto é
o que autoriza a abertura de crédito suplementar, de R$925.000,00,
ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça
Militar.

Outra matéria é de minha autoria, que diz respeito à criação do
Fundo Estadual de Cultura. Trata-se de uma PEC. Não podemos
permitir que seja lido só o número do projeto, porque, nesse caso,
ninguém saberá o que está votando.

Questão de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Então, é muito importante que, ao ser

feita a leitura da ata da reunião anterior e de requerimentos solicitando
inversão de pauta, se diga do que trata o projeto. Se for necessário,
deveremos fazer uma mudança no Regimento Interno para que todos
os pares desta Casa, aqueles que nos acompanham pela TV e a
própria assessoria tomem conhecimento do conteúdo do projeto para
o qual está sendo solicitada inversão de prioridade de votação. Temos
uma pauta extensa, com mais de 50 projetos para serem votados. Só
eu tenho em torno de 23 projetos prontos para serem apreciados. Já
passaram em todas as comissões - a Comissão de Justiça já analisou
a constitucionalidade, a juridicidade e a legalidade. Tramitaram nas
comissões de mérito. São projetos diversos, nas áreas de
saneamento básico, cultura, educação e meio ambiente. Infelizmente,
vemos poucos projetos de Deputados na pauta. É importante que,
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antes de terminarmos o ano legislativo, apreciemos os projetos que
são prioridade para o Estado, inclusive projetos dos Deputados. Que
não fiquem na gaveta.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para continuar encaminhando a
votação, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Nesse sentido, encaminho o
requerimento do nobre Deputado, para que, todas as vezes em que
for feito um requerimento, não seja colocado somente o número do
projeto, mas também a sua ementa. Por exemplo, inversão do Projeto
de Lei nº 699/2007. Vocês sabem a que se refere esse projeto? É um
projeto do Deputado Sargento Rodrigues, que autoriza o Poder
Executivo a fazer reverter ao Município de Conceição das Alagoas o
imóvel que especifica. Portanto que se informe do que trata o projeto.
Há vários projetos importantes na pauta para serem apreciados. Está
aqui a nossa Proposta de Emenda à Constituição nº 8/2007, dos
Deputados Carlos Pimenta, Ronaldo Magalhães e outros, que prevê a
elaboração do Plano Estadual de Cultura. Não nos custa nada colocar
a ementa. Podemos até votar alguns projetos somente por número,
mas se perde a alma, o sentimento, a importância de cada projeto que
está sendo discutido. É muito importante que a ementa do projeto seja
conhecida pelo conjunto dos Deputados.

Há projeto que diz respeito a reajuste dos servidores. Aliás,
parabenizo o Deputado Doutor Viana, que solicitou audiência pública
com os sindicatos e entidades para discutir a carreira dos servidores.
É fundamental que esses projetos sejam alterados para garantir
dignidade aos servidores. A previsão do Orçamento do ano que vem é
de R$40.000.000.000,00, três vezes mais que o Orçamento aprovado
para 2003. Há carreiras, como a dos Auxiliares Administrativos da
Polícia Civil, que cumprem a mesma função que centenas de
servidores, mas ganham apenas 25%. Há servidores que trabalham
há mais de 20 anos, recebendo R$345,00, sem função, sem
identificação funcional. Isso não podemos aceitar. Esses servidores
precisam ter dignidade, e há recurso no Orçamento.

Então, Deputado Sargento Rodrigues, solicito o apoio de V. Exa.
para que, antes de ser apresentado qualquer requerimento, seja feita
a identificação do projeto com a ementa.

Isso é fundamental, e solicito inclusive questão de ordem para que
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seja feita a leitura da ementa de cada projeto, para analisarmos a sua
prioridade.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Weliton Prado
que está disponível, em cada posto de votação e para cada Deputado,
uma pauta da reunião com todos os projetos e suas respectivas
ementas.

O Deputado Weliton Prado - Mas a população não tem
conhecimento do que trata o projeto.

O Sr. Presidente - Deputado, a Presidência reitera que as ementas
dos projetos constam das pautas que foram distribuídas no Plenário.

O Deputado Weliton Prado - Não me refiro à leitura da matéria
resumida, Presidente, mas à leitura da ementa do projeto. É simples:
a Proposta de Emenda à Constituição nº 8/2007, por exemplo, prevê a
elaboração do Plano Estadual de Cultura; o Projeto de Lei no

2.791/2008 suplementa em R$925.000,00 o Orçamento Fiscal do
Estado, e assim por diante. É só a ementa do projeto; são duas
palavrinhas. Isso não nos custa nada e é uma forma de informar à
população que está acompanhando os nossos trabalhos e que tem o
direito de saber o que está sendo votado na Assembléia, pelo
princípio constitucional da publicidade da informação.

Questão de Ordem
O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, tenho outra preocupação além da exposta pelo Deputado
Weliton Prado. Todos sabemos que o Plenário é soberano. Mas até
que ponto, já que um requerimento pode alterar dessa forma a pauta?
Como a votação de um projeto de lei ordinária pode passar na frente
da votação de uma proposta de emenda à Constituição ou de uma lei
complementar ou de outras matérias que exigem quórum qualificado?
Essa é a minha preocupação. Como é composta a pauta? É
realmente possível uma coisa dessas? É possível que, a requerimento
feito em Plenário, inverta-se a pauta da reunião e projetos de lei
ordinária, que exigem quórum simples, passem à frente de outros
projetos que exigem quórum especial? A hierarquia das leis não
prevalece para a pauta da reunião? Isso é o que me assusta e me
preocupa.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Ademir Lucas
que, nos termos do art. 277 do Regimento Interno, não se admitirá
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preferência de matéria em discussão sobre outra em votação. Assim,
qualquer outra solicitação de alteração da pauta pode ser requerida e
será votada pelo Plenário.

Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Sargento
Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, apenas para
orientação da votação, quero dizer ao ilustre Deputado Weliton Prado
que o conteúdo do requerimento do Deputado Gilberto Abramo
contempla todos os projetos de iniciativa dos Deputados. O Deputado,
de forma coerente, entendeu que, até que se busque o entendimento
do nosso Líder do Governo com a Oposição e a base de governo,
seria viável votarmos outras matérias. Isso é coerente e atende ao
princípio da eficiência, princípio constitucional e norteador da
administração pública. Repetindo, apenas para orientar a votação: o
requerimento do Deputado coloca na frente, em votação, os projetos
de iniciativa dos Deputados. Portanto, ilustre Deputado, por gentileza,
vamos deixar o requerimento ser votado, assim como os demais
projetos, para que a pauta possa andar. Vamos deixar as discussões
mais acirradas para os projetos de maior complexidade.

O Deputado Weliton Prado - Só quero esclarecer, Presidente, que
não sou contra o que se está pedindo.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Arlen Santiago.

O Deputado Arlen Santiago* - Caro Presidente, realmente cada um
de nós pensa que um projeto é mais importante do que outro e quer
que ele seja votado. Basta vermos a quantidade de Deputados
presentes hoje, uma segunda-feira, em reunião extraordinária, para
concluirmos que eles realmente querem votar. Tenho certeza disso.
Eu mesmo apresentei um requerimento de inversão de pauta de modo
que votemos, ainda hoje, dia 15, o projeto que concede reajuste aos
professores e aos funcionários da Unimontes. E explico as minhas
razões: se esse projeto não for à votação hoje, para ser votado em 2o

turno rapidamente, esse aumento não poderá constar da folha de
pagamento.

Aí, iremos prejudicar mais de mil funcionários, enquanto ficamos
aqui discutindo se tal é mais importante, se outro é mais importante.
Vamos votar e fazer requerimento para tirar da pauta o que tiver
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problema, mas vamos caminhar. A Assembléia Legislativa, nesta
legislatura, tem feito um grande trabalho, sob o comando do Deputado
Alberto Pinto Coelho, do seu comando, Presidente Doutor Viana, e do
comando do Deputado Dinis Pinheiro. Esta Assembléia tem mostrado
muito serviço, e precisamos realmente votar. Então, vamos caminhar,
parar de encaminhar e retirar o que não tiver consenso.

Gostaria de perguntar se alguém aqui é contra o projeto do
Governador Aécio Neves para dar reajuste ao pessoal da Unimontes,
que precisa. O projeto estará pronto e votado até amanhã? Quero até
agradecer ao Mauri, que está colocando esse projeto em pauta desde
a semana passada. Vamos olhar, votar; depois, se algo requerer
discussão, ficamos aqui, se se quiser, no Natal. Mas vamos colocar os
projetos de consenso em pauta, votar, desobstruir a pauta e atender
aos interesses principais do povo mineiro.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa requerimento do Deputado Arlen
Santiago, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que
o Projeto de Lei nº 2.923/2008 seja apreciado em primeiro lugar entre
as matérias em fase de discussão. Com a palavra, para encaminhar a
votação, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Sr. Presidente, da mesma maneira,
qual o número do projeto solicitado?

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Weliton Prado
que anunciou a votação de requerimento solicitando a inversão da
pauta, de modo que o Projeto de Lei nº 2.923/2008 fosse apreciado
em primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão.

Questão de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Tenho que procurar. Se a ementa fosse

lida, não precisaria utilizar o tempo destinado ao encaminhamento.
Tenho que verificar na pauta. Tenho que verificar se a inversão de
pauta é procedente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado* - Projeto de Lei nº 2.923/2008, que
reajusta os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras do
Grupo de Atividades de Educação Superior e institui a Gratificação de
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Desempenho da Carreira de Professor de Educação Superior. Sou
totalmente favorável. Não custava nada, na hora da leitura do
requerimento, informar o teor do requerimento e o que significa o
projeto, porque todos os Deputados e a população que está nos
assistindo pela TV Assembléia têm direito de saber do que se trata.
Nesse aspecto, concordo com o Deputado Arlen Santiago e
encaminho favoravelmente à aprovação do projeto, que favorecerá
inclusive os servidores da Unimontes. Acho que o reajuste é pouco,
tinha que ser mais, mas encaminho favoravelmente.

O Sr. Presidente - A Presidência avisa ao Deputado Weliton Prado
que este projeto se encontra em pauta desde quarta-feira da semana
passada.

Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem
à Mesa requerimento do Deputado Vanderlei Miranda, solicitando a
inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº
2.789/2008 seja apreciado em segundo lugar entre as matérias em
fase de discussão. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa requerimento do Deputado Eros
Biondini, solicitando a inversão da pauta desta reunião de modo que o
Projeto de Lei nº 1.957/2007 seja apreciado em terceiro lugar entre as
matérias em fase de discussão. Com a palavra, para encaminhar a
votação, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Mais uma vez, solicito a palavra para
encaminhar a votação, a fim de verificar na pauta o que significa esse
projeto, qual é a sua ementa e informar aos que nos estão
acompanhando pela TV Assembléia. Até localizei rápido. Projeto de
Lei nº 1.957/2007, do Deputado Eros Biondini, que altera a Lei nº
11.404, de 25/1/95, que contém normas de execução penal, de modo
a assegurar à gestante sua transferência para unidade de saúde
capacitada, para fins de atendimento apropriado, nas quatro semanas
que antecederem a data prevista para o parto.

Esse projeto realmente é de grande alcance social. Concordo com a
inversão de pauta pedida pelo Deputado Eros Biondini. Assim,
encaminho favoravelmente à aprovação do requerimento e informo à
população do que trata esse projeto, pois é um direito dela saber o
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que estamos votando na Assembléia. Aliás, posteriormente formularei
questão de ordem, pois já houve alteração de praticamente toda a
pauta. Temos em mãos uma pauta que não será seguida em razão
das inúmeras alterações que foram feitas. Solicitarei, depois, a leitura,
por parte da Mesa, da ordem da pauta com todas as alterações
aprovadas.

O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 50

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Solicito à

Sra. Secretária que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição do quórum.

A Sra. Secretária (Deputada Cecília Ferramenta) - (- Faz a
chamada.)

O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Responderam à
chamada 28 Deputados, que, somados aos 12 parlamentares em
comissões, perfazem um total de 40 parlamentares. Portanto, há
quórum para a continuação dos trabalhos.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Gilberto Abramo solicitando
a inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de
Resolução nº 2.947/2008 e os Projetos de Lei nºs 2.642, 2.772, 2.833,
2.922, 2.924, 2.925, 2.701, 2.432 e 2.675/2008 sejam apreciados logo
após o Projeto de Lei nº 1.957/2007. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 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 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
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encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 699/2007 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.452/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Medina o imóvel que especifica. A Comissão de
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 2.454/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Vargem Grande do Rio Pardo 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 2.456/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Conceição do Pará o imóvel que especifica. A Comissão
de 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 2.474/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar à União
o imóvel que especifica. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.474/2008 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º 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
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



2056
de Redação.

Votação, em 2º 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 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 2.576/2008, 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 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 2.614/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Ibiá os imóveis que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno. Em votação, o projeto. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de
Lei nº 2.614/2008 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Votação, em 2º 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 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 2.616/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a fazer
reverter o imóvel que especifica ao Município de Uberaba. A
Comissão de 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
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de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.596/2007, do Deputado
Antônio Júlio, que autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de
Arantina o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
com a Emenda nº 2, que apresenta, e pela rejeição da Emenda nº 1,
da Comissão de Justiça. Em votação, o projeto, salvo emendas. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 2. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Com a aprovação da Emenda nº 2,
fica prejudicada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno,
o Projeto de Lei nº 1.596/2007 com a Emenda nº 2. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.588/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Montes Claros 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 2.756/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o DER-MG a doar ao Estado o
imóvel que especifica. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em votação, o projeto,
salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.756/2008 com a
Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.791/2008, do
Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar
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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 votação,
o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À Comissão de Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.877/2008, do
Governador do Estado, que dispõe sobre o pagamento de abono aos
inativos na folha de pagamento de dezembro de 2008 e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. As Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela
aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de Justiça.
Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados
que a aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº
2.877/2008 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

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 637/2007, do Deputado
Dinis Pinheiro, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita
do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios. A
Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Assuntos Municipais opinou pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de
Administração Pública perdeu prazo para emitir parecer. A Comissão
de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo nº 2, que apresentou, e pela rejeição do Substitutivo nº
1, da Comissão de Assuntos Municipais. Emendado em Plenário,
voltou o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina
pela aprovação do Substitutivo nº 5, que apresenta, e pela rejeição
dos Substitutivos nºs 3 e 4 e das Emendas nºs 1 a 20. Vem à Mesa
requerimento dos Deputados Ronaldo Magalhães e Weliton Prado,
solicitando o adiamento da votação do Projeto de Lei nº 637/2007. Em
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votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.269/2007, do
Governador do Estado, que institui normas gerais aplicáveis aos
resíduos sólidos e institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos. A
Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do projeto com
as Emendas nºs 1 a 16, que apresentou. A Comissão de Meio
Ambiente opinou pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
nº 1, que apresentou, ficando prejudicadas as Emendas nºs 1 a 16. A
Comissão de Fiscalização Financeira opinou pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Meio Ambiente,
com as Emendas nºs 17 a 21, que apresentou. Emendado em
Plenário, o projeto voltou à Comissão de Meio Ambiente, que opina
pela aprovação das Emendas nºs 22 na forma da Subemenda nº 1,
que apresenta; 23 com a Subemenda nº 1, que apresenta; 24 na
forma apresentada em Plenário; e 25 a 27, que apresenta. Em
votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas e subemendas. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo nº
1, ficam prejudicadas as Emendas nºs 1 a 16. Em votação, as
Emendas nºs 17 a 21 e 23 a 27 e as Subemendas nº 1 às Emendas
nºs 22 e 23. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a
aprovação da Subemenda nº 1 à Emenda nº 22, fica prejudicada a
Emenda nº 22. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei
nº 1.269/2007 na forma do Substitutivo nº 1, com as Emendas nºs 17
a 21 e 23 a 27 e as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 22 e 23. A
Presidência, atendendo solicitação do Deputado Agostinho Patrús
Filho, encaminha o projeto à Comissão de Fiscalização Financeira,
para parecer de 2º turno.

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 Copasa-MG. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou. As Comissões de Administração Pública e de
Fiscalização Financeira opinaram pela aprovação do projeto na forma
do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Justiça.
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Emendado em Plenário, o projeto voltou à Comissão de Administração
Pública, que opina pela aprovação da Emenda nº 3, pela rejeição das
Emendas nºs 1, 2 e 4 e pela aprovação da Emenda nº 5, que
apresenta. Vem à Mesa requerimento do Deputado Almir Paraca,
solicitando a votação destacada do § 2º do art. 3º da Lei nº 6.084, de
1973, a que se refere o art. 1º do Substitutivo n° 1. A Presidência
defere o requerimento de conformidade com o inciso XVII do art. 232
do Regimento Interno. Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, o Deputado Almir Paraca
destacou uma preocupação de todos os Deputados da bancada. Na
verdade, compartilhamos da preocupação dos demais Deputados.
Refiro-me a um artigo que possibilita à Copasa participar de qualquer
outra sociedade, tanto majoritariamente quanto minoritariamente. Não
está claro quais são os tipos de sociedade da qual a Copasa pode
participar, o que é grave, pois essa empresa pública foi criada com um
objetivo, um foco muito claro de trabalho: abastecimento de água e
saneamento.

Aliás, a lei que cria a Copasa é clara. A Copasa tem a
responsabilidade pelo tratamento de esgotos. Então, esta Casa
possibilitará, permitirá que a Copasa participe de outras sociedades
para outros fins, sem que ela tenha cumprido seu fim primordial e para
o qual foi criada. Essa é a nossa preocupação.

Há ainda grandes gargalos em Minas Gerais, incluindo as
Copasinhas criadas, sobretudo no Norte de Minas, que foram
possibilitadas por esta Casa no ano passado. Há problemas sérios
com a qualidade do serviço prestado pela Copasa. Posso dar um
exemplo concreto e o apresento em forma de denúncia. Urucânia é
minha terra natal. Grande parte do Município, principalmente no
centro, tem de recorrer a cisternas ou minas para o consumo humano
de água e para lavar roupas. Os moradores não podem utilizar a água
da Copasa para lavar roupas brancas por causa da sua qualidade. Ela
encarde e mancha as roupas. Se não deve ser usada para lavar as
roupas, muito menos deve ser usada para o consumo humano.
Repito: a Copasa tem problemas sérios em relação ao abastecimento
e à sua qualidade. E aí, vamos permitir que a Copasa faça parte de
outra sociedade?
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No ano passado já permitimos isso. De início, éramos contrários,

depois aceitamos e autorizamos, especificamente no Sul de Minas,
que a Copasa entrasse nas estâncias de água mineral. Criou-se até
uma empresa específica para tal fim.

A nossa preocupação é que a Copasa priorize, desenvolva um
serviço essencial. Outro problema seriíssimo que enfrentamos: a
Copasa presta serviço em mais 700 Municípios dos 853 de Minas
Gerais, mas só com o abastecimento de água. Onde há tratamento de
esgoto? Qualquer empresa que recolhe água tem de devolvê-la aos
ribeirões, aos rios, em igual ou melhor qualidade. Hoje a Copasa retira
a água e cobra taxa por isso. Qualquer cidadão pode constatar na
conta de água que paga pelo volume de água utilizado, mas também
paga uma taxa de tratamento de esgoto. Chegou-se ao absurdo de,
em alguns Municípios, a taxa de tratamento de esgoto ser em torno de
100%. Após tantas críticas, hoje esse percentual varia de Município
para Município, chegando ao máximo de 80%. Essa é uma grande
injustiça, principalmente pela qualidade do serviço. O custo é muito
alto. Pagamos caríssimo por um serviço essencial.

A presença do Estado tem de ser para dar condições dignas ao
cidadão, ou seja, garantir que ele tenha acesso a tudo que é
necessário para viver com dignidade, e, sem água de qualidade, não e
possível falar em vida digna. Então se trata de uma empresa do
Estado, e, ao votarmos, inclusive o que colocamos em destaque,
poderemos permitir à Copasa ser uma empresa como qualquer outra,
tendo como objetivo o lucro, e não a qualidade do serviço. Isso é
muito grave, pois é uma empresa criada pelo próprio governo. Os
artigos são claros: não é só para o abastecimento, mas para o
tratamento de esgoto, inclusive de resíduos sólidos; os artigos
prevêem isso. Mas ela não presta esse serviço na maioria dos
Municípios.

Creio que, em Minas Gerais, dos 853 Municípios, não passam de 10
os que têm 100% do tratamento de esgoto. Aí nós criticamos, às
vezes até outros governos, e a qualidade da água do Rio das Velhas.
Temos a Cipe Rio Doce, essa integração da Assembléia do Espírito
Santo com a Assembléia de Minas Gerais para cuidar das águas, mas
o que resolve tanto debate, tantos seminários, tantos ciclos de
debates se uma empresa pública não vem dando exemplo?
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Jamais uma empresa pública como a Copasa poderia lançar, sem

nenhum tratamento, o esgoto nos nossos rios, córregos e ribeirões.
Se esta Casa aprovar o projeto do jeito que veio, sem as emendas de
destaque, derrubando o que destacamos, estará possibilitando à
Copasa desviar a sua atenção para outros tipos de serviços mais
lucrativos, deixando de priorizar o que é essencial, o objetivo para o
qual ela foi criada, que é o abastecimento, com tratamento de 100%
do esgoto.

Então, Sr. Presidente, estamos muito preocupados. De um lado,
enxergamos a Secretaria de Meio Ambiente “ad referendum”, ou seja,
com decretos, sem participação nos comitês de bacias, sem
participação do Copam. Há definição de multas para qualquer
agricultor. Deputado Antônio Carlos Arantes, sempre defensor,
conosco, da agricultura e da pecuária, a partir do dia 31 de dezembro,
sobretudo se votarmos esse projeto do governo, que apreciaremos
daqui a pouco, com empréstimo ao governo, autorizando o
Governador a pegar com o BID muita grana para afinar as garras do
Estado a fim de fiscalizar e multar, haverá multa para o pequeno
agricultor. Se, numa pequena propriedade, o agricultor tiver 10
cabeças de suínos, 5 cabeças de vacas, e não tiver com a licença, a
multa aparecerá a partir de janeiro. E uma empresa pública, como a
Copasa, por exemplo, não tem multa. Então isso é uma incoerência.
As empresas públicas, a exemplo da Copasa, têm de dar exemplo. A
partir daí, sim, vamos enquadrar toda a iniciativa privada, mesmo os
autônomos.

Então peço a atenção dos nobres colegas, Deputados e Deputadas,
sobre o artigo para o qual pedimos destaque; o que possibilita à
Copasa participar majoritariamente, mesmo minoritariamente, de
outros segmentos, de outra sociedade. Essa é uma grande
preocupação. Como Deputados, temos de garantir que a Copasa
desempenhe um serviço de qualidade, cumprindo o objetivo para o
qual ela foi criada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, Deputados e
Deputadas, prometo que serei muito breve. Quero apenas fazer uma
reflexão e deixar registrado minha concordância com o Deputado
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Padre João. A população de Minas Gerais paga pela água e pelo
tratamento de esgoto. Mas, infelizmente, mais de 50% dos Municípios
onde a Copasa é responsável pelo fornecimento de água e pelo
tratamento de esgoto não têm tratamento de esgoto. A Copasa é
responsável por 575 Municípios de Minas Gerais. E o valor da água
da Copasa é muito caro. Sempre brinco que a água da Copasa tem
preço de vinho. A água é um bem público essencial à vida e não pode
ser tratada como mercadoria. Além disso, em pleno século XXI, a
Copasa joga o esgoto nos rios e nos córregos, contaminando-os, e
depois faz campanhas de economia de água. Grande parte das
regiões de Minas Gerais não tem problema de falta de água. Temos
água em abundância. A maior reserva de água doce do mundo, o
Aqüífero Guarani, passa pelo solo de Minas Gerais. Somos
privilegiados, mas temos o problema da contaminação desse lençol,
dos rios e das nascentes com os esgotos despejados ali. O potencial
hídrico do Estado é riquíssimo, mas temos o problema da
contaminação. Deveríamos ter campanhas não de economia de água,
mas de não-contaminação dos nossos rios e córregos. Deixo aqui
uma reflexão a respeito desse sério problema de contaminação pela
Copasa, que joga os esgotos nos nossos rios. A Copasa tem de
mudar sua política também em relação ao preço elevado do valor da
água. O preço é injusto, e realmente não podemos aceitar isso. Não
podemos pagar pelo tratamento de esgoto se não usufruímos esse
serviço. Já fizemos uma audiência pública nesse sentido. O Promotor
Dr. Antônio Baêta tem muita esperança de que conseguiremos uma
redução no valor da água da Copasa, porque os dois últimos
aumentos foram ilegais. Deixo essas questões para refletirmos e nos
posicionarmos. No ano que vem, intensificaremos nossa luta em
relação à redução do valor da água e do tratamento do esgoto em
nosso Estado, da mesma maneira como fizemos em relação à
redução da conta de luz e ao fim da taxa de incêndio das residências
e da taxa cobrada para chamar a polícia. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, a Bancada do PT e do
PCdoB está com um posicionamento firme no sentido de votar contra
essa autorização de abertura de capital da Copasa, especialmente
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pelo contexto atual. Vivemos uma grave crise econômica, que aliás
ameaça se abater sobre o Estado neste momento, pela proposta que
está em votação, autorizando uma empresa de capital público, a
Copasa, uma empresa de Minas Gerais, a abrir seu capital para
qualquer ramo de negócio, para qualquer empresa. Isso é muito
preocupante, Sr. Presidente, porque não abririam o capital da Copasa
se a empresa estivesse dando prejuízo. No momento, a Copasa
apresenta um dos seus maiores desempenhos econômicos dos
últimos anos, em vista do alto preço cobrado na conta de água e na
taxa de tratamento de esgoto e em vista também da redução de
custos que a empresa fez por meio do choque de gestão. Fechou
várias filiais do interior, diminuiu a mão-de-obra efetiva e aumentou o
número de terceirizados, o que possibilitou um aumento do lucro.

Agora, o ideal seria que esse lucro fosse investido diretamente na
grande demanda e na carência que o Estado tem hoje, que é
justamente o tratamento de esgoto nos Municípios, que, infelizmente,
não há. A Copasa tem receio de entrar nesse ramo por não ser ainda
muito lucrativo como o de tratamento de água. Então, a empresa, que
hoje é lucrativa, prefere utilizar o seu capital para obter lucros nas
negociações de ações no mercado, fazendo parcerias com outras
empresas privadas. Aliás, corre-se o risco, neste momento de crise
econômica, dependendo da empresa a que se vai associar, de
ficarmos no prejuízo. Imagine-se que, hipoteticamente, só para
mostrar o momento grave da economia mundial, a Copasa se
associasse à grande empresa Chrysler ou à GM do Brasil. Ambas
estão lá abrindo concordata e indo à falência. Caso a Copasa se
associasse a essas empresas, teria prejuízos. Quem diria que a GM
um dia entraria em concordata? Feita a associação, hipoteticamente a
empresa pública de Minas Gerais, que tem o patrimônio dos mineiros,
iria responder por isso.

Assim, acreditamos que é muito temerário, neste momento, autorizar
a Copasa a fazer esse tipo de parceria e abrir o seu capital nesses
termos. Achamos que o lucro da Copasa, que hoje é alto, tem de ser
investido na universalização do tratamento de esgoto de Minas Gerais
para salvar os Rios das Velhas e São Francisco. Esse dinheiro tem de
ser investido no tratamento de esgoto para salvar os nossos rios, e
não simplesmente obter lucros no mercado de capitais. O que essa
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empresa precisa fazer neste momento, com esse lucro, é garantir a
conclusão de obras importantes de estação de tratamento de esgoto.
Na cidade de Contagem mesmo vivemos uma grande novela. Entra
ano, e sai ano a Copasa, que construiu uma estação de tratamento de
esgoto, tem uma dificuldade enorme para fazer essa estação operar
de forma plena. Começou a funcionar, mas depois teve um problema,
um defeito técnico causou um grande mau cheiro para a população. O
processo é difícil e moroso.

Cito um outro exemplo: ainda não se concluiu toda a ligação de
esgoto da região de Nova Contagem. A cidade de Esmeraldas é mais
exemplo, pois está sofrendo as conseqüências de um esgoto não
totalmente tratado, que é jogado no Ribeirão Sujo, poluindo os
córregos da cidade.

Precisamos, pois, utilizar o dinheiro da Copasa para concluir essas
obras referidas, a fim de garantir uma estação de tratamento de
esgoto em cada um dos Municípios atendidos pela empresa.

Darei um outro exemplo. Na minha cidade natal, Virgolândia, há o
mostrengo de uma pequena estação de tratamento de esgoto que
ficou pela metade. Agora a Copasa não se dispõe a concluir essa
obra. Para ir lá, cobrará a taxa de tratamento de esgoto da população
e, conseqüentemente, terá que quase dobrar a conta de água dos
habitantes.

Então, precisamos definir qual o papel pretendemos para a Copasa.
Queremos que ela pegue o seu lucro e invista na melhora das
condições de vida do povo de Minas ou simplesmente trabalhe a
concepção do lucro pelo lucro dos seus acionistas?

Dessa forma, consideramos extremamente temerário esse tipo de
autorização. Por isso encaminhamos contrariamente à aprovação.
Queremos que a Copasa garanta, sim, a universalização do
tratamento de esgoto e que seja, neste momento, um grande agente
de fomento para o desenvolvimento de Minas, utilizando o seu capital
para infra-estrutura. Por que o governo de Minas não utiliza o capital
da Copasa, da Cemig e de outras estatais para fazer aqui um PAC
mineiro, um PAC de Minas? Façamos esse PAC com o dinheiro da
Copasa e da Cemig, para transformarmos o Estado num grande
canteiro de obras, com recursos próprios.

Será que o governo federal precisa sempre socorrer Minas Gerais
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para que nossas obras tenham seguimento? Será que a única obra de
Minas é essa Linha Verde, que hoje ficou alagada? As pessoas do
Dona Clara tiveram de ser retiradas de barco. Refiro-me a uma obra
monstruosa, recentemente inaugurada, que não foi feita com os
devidos cuidados, pensando nas possíveis conseqüências.

Preocupamo-nos com a Copasa, mas queremos que seu lucro seja
aplicado e reverta na melhoria e na universalização do tratamento de
esgoto das cidades, onde essa empresa presta seus serviços. Esse é
o nosso encaminhamento, pois achamos que não é hora de
autorizarmos a Copasa a entrar na guerra de mercados,
principalmente porque estamos atravessando uma crise em que as
ações de grandes empresas estão caindo pela tabela. Se esta Casa
der tal autorização, será o mesmo que autorizar a Copasa a entrar
numa grande aventura do mercado de ações do mundo. Esta
Assembléia tem de ter responsabilidade. Noutro momento, talvez essa
autorização fosse possível; todavia agora, quando é preciso cautela,
fica difícil acreditarmos que a Copasa terá a segurança necessária
para fazer esse tipo de negociação junto ao mercado de ações.
Somos contrários a essa autorização, Sr. Presidente. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Ademir Lucas.

O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, Srs. Deputados, quero
apenas fazer alguns reparos ao pronunciamento do eminente, do
nobre, do lúcido e do não tão bem informado Deputado Carlin Moura.
Primeiramente, o Deputado fez elogios à Copasa. Ele disse que a
empresa está dando lucros, o que ocorre em virtude de sua boa
administração. Ela está dando lucros pela sua boa gestão no governo
Aécio Neves. Em segundo lugar, está claro no projeto que o Estado
mantém o controle acionário da Copasa. Em terceiro lugar, ao se abrir
o capital, dão-se novas alternativas de captação de recursos
financeiros no mercado, Sr. Presidente, para que a empresa não fique
apenas na dependência da ação do poder público, do poder político,
sejam os recursos da Copasa, sejam da União. Por isso está se
abrindo o capital, para captar na iniciativa privada, com a participação
no capital, também de recursos privados. É muito importante isso, pois
é mais uma alternativa.

Falarei sobre a questão localizada, relativa a Contagem e a Nova
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Contagem. Nunca se investiu tanto no tratamento de esgoto de Nova
Contagem, o que o Deputado Carlin Moura não pode negar, como no
governo Aécio Neves. O esgoto domiciliar está praticamente concluído
em Nova Contagem. Sr. Presidente, a estação de tratamento também
está pronta, dando-nos até novas opções. A estação de tratamento
que está pronta é de uma verdadeira cidade. Nova Contagem é maior
que mais de 500 Municípios de Minas. No governo Aécio Neves, Nova
Contagem contou com os maiores recursos para colocação do esgoto
domiciliar e da estação de tratamento. Está claro que há uma
contradição no discurso do nobre Deputado. Nunca se investiu tanto
como no governo Aécio Neves em esgoto na região de Nova
Contagem, que, repito, é maior que 500 cidades de Minas.

Por último, Sr. Presidente, falarei sobre Esmeraldas, que está sendo
contemplada, sim, com a reversão e com o tratamento da bacia de
Nova Contagem, que objetiva a não-poluição de Várzea das Flores.
Com a reversão do esgoto tratado para Esmeraldas, o governo Aécio
Neves, por meio da Copasa, está investindo mais de R$20.000.000,00
nesse Município, Sr. Presidente. Esses recursos beneficiarão a sede,
Novo Retiro, Recreio, Serra Verde, enfim, toda aquela região,
exatamente para que o esgoto de Nova Contagem não vá para
Várzea das Flores. E esse esgoto, sendo dirigido para Esmeraldas,
não poluirá os rios e córregos desse Município. Estão sendo feitos
todos os tratamentos daquela região.

Trata-se de um governo responsável. Não se resolverá o problema
de Contagem jogando esgoto irresponsavelmente em Esmeraldas. Ao
contrário, estão sendo investidos R$20.000.000,00, primeiro, na Bacia
do Ribeirão dos Melosos, que vai dar no Abóboras, que vai ao
Paraopeba. Então, estão sendo investidos cerca de R$20.000.000,00,
e também estão tratando todo o esgoto da sede de Esmeraldas, por
meio do Ribeirão Felipão, do Córrego do Nenego, etc. De forma que
são mais de R$20.000.000,00. Então, é o contrário das informações
trazidas em relação a Nova Contagem e à cidade de Esmeraldas.
Gostaria que isso ficasse muito claro, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas e
destaque. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, solicito verificação de
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votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que não registraram sua presença no
painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram “sim” 31 Deputados, que, somados a 9

Deputados em comissões, perfazem o total de 40 parlamentares.
Está, portanto, ratificada a aprovação do Substitutivo nº 1, salvo
emendas e destaque. Votação do § 2º do art. 3º da Lei nº 6.084, de
1973, a que se refere o art. 1º do Substitutivo nº 1. Com a palavra,
para encaminhar a votação, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Vou ler o destaque, porque será mais um
tempo para que os colegas salvem esse projeto, que é importante,
com exceção do art. 3º, que agora apreciaremos. Ele está nos
seguintes termos: “Para o cumprimento de suas finalidades
institucionais, poderá a Copasa-MG: § 2º - Para o cumprimento de
atividades de seu objeto social, fica a Copasa-MG autorizada a
participar, majoritária ou minoritariamente, de sociedade que tenha os
objetivos sociais relacionados à prestação de serviços de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário”.

Então, o nosso encaminhamento é contrário; por isso, pedimos
destaque. Votamos favoravelmente ao projeto, porém, em relação a
esse artigo, encaminho contrariamente. Solicito aos colegas
Deputados que votem “não” ao art. 3º.

O Sr. Presidente - Em votação, o § 2º do art. 3º da Lei nº 6.084, de
1973, a que se refere o art. 1º do Substitutivo nº 1. 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 Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
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O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 28 Deputados.

Votaram “não” 5 Deputados. Somados a 9 Deputados em comissões,
eles perfazem o total de 42 parlamentares. Está, portanto, ratificada a
aprovação do § 2º do art. 3º da Lei nº 6.084, de 1973, a que se refere
o art. 1º do Substitutivo nº 1. Em votação, as Emendas nºs 3 e 5. As
Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Com a aprovação da Emenda nº 5,
ficam prejudicadas as Emendas nºs 1 e 4. Em votação, a Emenda nº
2. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 1º
turno, o Projeto de Lei nº 2.164/2008 na forma do Substitutivo nº 1,
com as Emendas nºs 3 e 5. À Comissão de Administração Pública.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.394/2008, do
Governador do Estado, que altera as Leis nºs 14.699, de 6/8/2003;
6.763, de 26/12/75; 13.470, de 17/1/2000, e 14.062, de 20/11/2001, e
dá outras providências. A Comissão de Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Fiscalização Financeira
opinou pela aprovação do projeto. Emendado em Plenário, voltou o
projeto à Comissão de Fiscalização Financeira, que opina pela
aprovação da Emenda nº 1. Em votação, o projeto, salvo emenda. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º
turno, o Projeto de Lei nº 2.394/2008 com a Emenda nº 1. À Comissão
de Fiscalização Financeira.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.574/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Estado a alocar recursos
orçamentários no Fundo de Arrendamento Residencial. 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 2.574/2008 na forma do Substitutivo nº 1. À
Comissão de Fiscalização Financeira.
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Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.684/2008, do Deputado

Agostinho Patrús Filho, que dispõe sobre a isenção do ICMS na
importação de máquinas, equipamentos, partes e acessórios
destinados a empresas de radiodifusão e dá outras providências. 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 2.684/2008 na forma do Substitutivo
nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Questão de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, segundo entendimento

entre as Lideranças, o Projeto de Lei nº 2.684/2008 não seria
apreciado na tarde de hoje, porque havia várias divergências e era
preciso aprofundar a discussão em relação à necessidade da
aprovação da matéria. Fez parte do acordo feito entre todas as
bancadas e Lideranças a decisão de que esse projeto não seria
aprovado agora.

O Sr. Presidente - Esse entendimento não chegou ao conhecimento
da Mesa, e não houve nenhum procedimento regimental para retirar o
projeto da pauta. Portanto, o projeto já foi votado e aprovado, mas
voltará à Comissão em 2º turno, ocasião em que haverá a
oportunidade de celebrar entendimentos, para que ele continue a
tramitar somente a partir destes.

O Deputado Weliton Prado - Então solicito das Lideranças que o
acordo seja cumprido, para que possamos aprofundar o debate sobre
o projeto, que isenta inclusive os grandes veículos de comunicação do
pagamento do ICMS. Não que seja contra isso, mas é importante
deixar bem claro para todos os Deputados desta Casa o projeto, bem
como a questão da efetividade da execução de um projeto como esse,
até no que diz respeito às novas tecnologias, como a TV digital.
Vamos debatê-lo na Comissão, mas desde já solicito às Lideranças
que cumpram o acordo feito no período da tarde.

O Sr. Presidente - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
2.832/2008, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
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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 - 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. Com a
palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, o projeto trata de
autorização para o governo do Estado contrair empréstimo junto ao
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID -, da ordem de
US$40.000.000,00, que, convertidos para o real de ontem, dão um
valor em torno de R$93.000.000,00. Dependendo da variação da
moeda de ontem para hoje, esse empréstimo pode chegar aos
R$100.000.000,00 ou até ultrapassá-los.

Tive a oportunidade de comparecer ao Palácio da Liberdade na
posse do ilustre Secretário de Desenvolvimento Social, nosso colega
Deputado Agostinho Patrús Filho, e lá pude ouvir o pronunciamento
do Governador do Estado, que salientou muito isto: que o governo de
Minas é um dos que tem a maior linha de crédito junto aos organismos
internacionais, aos bancos internacionais, ao BID e ao Bird. Num
primeiro momento, achamos que isso é bom para o Estado, que está
numa situação econômica boa, conseguindo linhas de crédito e de
empréstimo.

A população pode perguntar se a Bancada PT-PCdoB vai ser
favorável ao empréstimo do governo do Estado junto ao BID. Num
primeiro momento, não haveria motivo para nos opormos a esse
empréstimo, mas queremos dizer que somos contra ele, e vou dizer
por quê. Especificamente no caso desse empréstimo, a nossa
Bancada vai se posicionar contrariamente. O empréstimo de
US$40.000.000,00, ou seja, quase R$100.000.000,00, está destinado
a quê? Será que esse empréstimo vai ser destinado a fazer em Minas
um grande canteiro de obras, a terminar as obras do Proacesso, do
Pro-MG, a construir novas usinas de processamento de álcool, novas
hidrelétricas, novas casas populares, novas estações de tratamento
de esgoto, a fazer a despoluição do Rio das Velhas?

Será que seria esse o objetivo do empréstimo? Se fosse assim, não
teria dúvida, a resposta seria sim. Mas, pasmem, o objetivo do
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empréstimo é viabilizar recursos para execução do projeto de
fortalecimento institucional para modernização da gestão fiscal do
Estado. Traduzindo, o empréstimo de quase R$100.000.000,00 que o
Governador Aécio Neves deseja fazer junto ao BID não é para fazer
obra em Minas Gerais, mas para aumentar ainda mais a máquina
arrecadadora do Estado. É para investir ainda mais na arrecadação,
para cobrar mais impostos, mais IPVA, ICMS, para aumentar mais a
arrecadação de um Estado que já bate recordes de arrecadação nos
últimos anos. Seria de melhor destino utilizar esse dinheiro para
outras questões estruturais do Estado, para investir no que os
Municípios mineiros precisam, e não para investir na máquina
arrecadadora do Estado.

Conversando com alguns funcionários de carreira do setor fiscal de
Minas, com os Auditores Fiscais da Receita Estadual, perguntei se
isso poderia ser utilizado para valorizar e treinar mais o fiscal, mas
alguns me responderam, em “off”, que nem para isso o dinheiro é
utilizado. Geralmente, esse empréstimo é utilizado para firmar
convênios com empresas especializadas, com consultorias
especializadas, com Oscips especializadas, que vêm terceirizando a
mão-de-obra do fiscal de carreira. Consultorias e Oscips que são
buscadas até fora do Estado.

Então, no momento de grande dificuldade, vamos autorizar o
empréstimo de R$100.000.000,00, ou seja, US$40.000.000,00 para
investir na máquina arrecadadora do Estado? Não podemos
concordar com isso, não é justo com o povo de Minas Gerais. Esse
dinheiro deveria ser utilizado para outras coisas mais importantes.
Esse dinheiro deveria ser utilizado para fazer políticas de
compensação para impedir que grande companhias, como a Vale do
Rio Doce, demitam funcionários, como esta está fazendo, demissão
de quase 1.500 funcionários. Isso, aliás, será motivo de audiência
pública em Itabira amanhã.

Será que o governo do Estado não poderia ter um programa de
desenvolvimento econômico de Minas e utilizar esse dinheiro para
frentes de trabalho, para geração de emprego e renda, para
valorização do mercado interno de Minas, para fazer um projeto de
desenvolvimento regional das regiões mais carentes, que os
Municípios tanto cobram? Estamos no Plenário desta Casa brigando



2073
pelo Projeto de Lei nº 637/2007, que distribuirá aos Municípios pouco
mais de R$100.000.000,00 do ICMS Solidário. Distribuímos para os
Municípios pouco mais de R$100.000.000,00 e, ao mesmo tempo,
autorizamos o governo do Estado a pegar mais R$100.000.000,00 do
BID para investir na máquina de arrecadação. Não é justo, não é
correto, não é sensato esse tipo de proposição da forma como está
sendo feita nesse projeto que estamos encaminhando. Então, nós, da
Bancada do PT e do PcdoB, somos contrários a esse empréstimo.

Não que sejamos contrários a qualquer empréstimo; somos
contrários especificamente a esse empréstimo que tem o objetivo de
investir na máquina de arrecadação do Estado, nas Oscips e
consultorias particulares e terceirizadas de Minas. Não achamos que
isso seja correto.

Por fim, há ainda um aspecto que não podemos desconsiderar: o
projeto está sendo votado em um momento de crise mundial e de
falência dos organismos internacionais. Será que, com a crise
mundial, as condições de empréstimos, que hoje são favoráveis ao
Estado, com juros subsidiados, permanecerão as mesmas? Ou será
que amanhã ou depois, no ano seguinte - já que o empréstimo é para
pagamento em longo prazo -, isso não vai repercutir nas finanças do
Estado, trazendo grande prejuízos para Minas Gerais e fazendo a
bomba-relógio estourar no colo do nosso próximo governante?

Em resumo, somos contrários ao empréstimo porque o objetivo é
cobrar mais imposto do povo de Minas Gerais e investir nas
consultorias feitas pelas Oscips. É um empréstimo que não está
sendo feito para investimento na infra-estrutura, mas para
investimento em serviços, e em um momento de crise econômica e
instabilidade no mercado financeiro internacional. Portanto,
encaminhamos contrariamente à aprovação desse empréstimo por
parte do governo do Estado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Em sintonia com o Deputado Carlin
Moura, Sr. Presidente, quero encaminhar contrariamente à aprovação
desse projeto. Entre tantas razões para isso, quero destacar o fato de
termos problemas seriíssimos no Estado relativamente à série de
decretos baixados. Só nos meses de setembro e outubro e da
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Secretaria de Meio Ambiente, temos vários que possibilitam as multas,
um dos quais até já prorrogado. Refiro-me ao que determina que cada
agricultor ou consumidor de água tem de cadastrar o uso da água. Às
vezes, o serviço é ruim, e o consumidor tem de ter uma cisterna ou
utilizar água da mina; mesmo assim, ele tem de cadastrar o uso de
água, e isso tem de ser feito até o dia 31 de dezembro. Ora, o Estado
não se faz presente aí para orientar ou ajudar a fazer o cadastro, que
é complexo, e, com esse empréstimo, vamos possibilitar que o Estado
se fortaleça, mas apenas para fiscalizar e multar. Gostaríamos de
votar aqui também outros empréstimos. Em vez de votar um
empréstimo que será simplesmente para modernizar a gestão fiscal,
gostaríamos de estar votando algo que fizesse do Estado uma
presença forte para orientar e ajudar a fazer o cadastro. Esse decreto
a que me referi, para o cadastramento do uso de água, do Igam,
delegou várias atribuições à Emater, ao próprio Igam e à Polícia
Militar, mas ninguém faz esse cadastramento. No Estado de Minas
Gerais ainda não temos 30% de cadastramento. E esse decreto
significa que, a partir de janeiro de 2009, os 70% que ainda não o
fizeram vão receber visitas, mas essas visitas são para multar. Não
recebem visitas para instruir e orientar, para cadastrar, mas vamos
habilitar o Estado para ser essa presença para aplicar as multas, e as
mais absurdas.

Será a mesma coisa em relação ao tratamento de resíduo. Não vão
lá instruir. Assim como a reserva legal, da qual somos defensores,
cujo problema é a forma, o método. Como alguns outros -
infelizmente, não como tantos -, defendemos o meio ambiente e
achamos que, se não formos responsáveis, seja na agricultura, seja
na indústria, seja em todos os setores produtivos e mesmo de
beneficiamento, estaremos inviabilizando o planeta para as gerações
futuras. Mas o Estado tem que ter presença antes, durante e depois. A
modernizar a gestão fiscal, nesse caso estaremos afiando as garras
do Estado para subtrair um pouco de lucro, se é possível falar em
lucro para alguns setores, sobretudo da agricultura e da pecuária.

Somos contrários a esse projeto porque está muito claro para nós
que o Estado que queremos não é o que pensa só arrecadar e
arrecadar, por meio até de multas, multas para os pequenos. Tivemos
o acidente em Miraí, a barragem que arrebentou com Muriaé e com
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tantos Municípios até do Rio, e já se passou mais de um ano, e as
pessoas estão lá sem indenização, centenas de famílias. Para o
grande, às vezes, vem uma multa, aparece na mídia, e não ouvimos
mais falar dela. Na verdade, os que são multados e penalizados no
Estado são os pequenos. O modelo de Estado que queremos é o que
faça presença na qualidade de serviço para todos os cidadãos, e não
um Estado que faça presença somente para arrecadar, arrecadar e
punir o povo mineiro. Uma punição que começa e, às vezes, fica
somente nos pequenos. Por isso é que somos contrários a esse
projeto.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto. 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 Sr. Presidente - Votaram “sim” 35 Deputados. Votaram “não” 6

Deputados, perfazendo o total de 41 votos. Está, portanto, ratificada a
aprovação do projeto. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto
de Lei nº 2.832/2008. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.923/2008, do
Governador do Estado, que reajusta os valores das tabelas de
vencimento básico das carreiras do Grupo de Atividades de Educação
Superior, institui a Gratificação de Desempenho da Carreira de
Professor de Educação Superior - GDPES -, carga horária
diferenciada para os servidores que especifica e adicional de
doutorado e mestrado para os servidores que especifica, nos termos e
em alteração das Leis nºs 15.785, de 27/10/2005; 15.463, de
13/1/2005; e 11.517, de 13/7/94. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. As
Comissões de Administração Pública e de Fiscalização Financeira
opinam pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão
de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
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Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que a
emenda encaminhada pelo Governador do Estado, por meio da
Mensagem nº 308/2008, publicada em 10/12/2008, foi contemplada no
parecer da Comissão de Justiça e será arquivada nos termos do
inciso IV do art. 180 do Regimento Interno. Em votação, o projeto,
salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.923/2008 com a
Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.789/2008, do
Governador do Estado, que dispõe sobre o Conselho Estadual de
Turismo. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Turismo
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta, ficando prejudicada a Emenda nº 1. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com
a aprovação do Substitutivo nº 1, fica prejudicada a Emenda nº 1.
Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.789/2008
na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Turismo.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.957/2007, do
Deputado Eros Biondini, que altera a Lei nº 11.404, de 25/1/95, que
contém normas de execução penal. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de Segurança Pública
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Segurança Pública. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º
turno, o Projeto de Lei nº 1.957/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À
Comissão de Segurança Pública.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Resolução nº 2.947/2008, da
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Mesa da Assembléia, que altera a Resolução nº 5.176, de 6/11/97,
que contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais. A Mesa da Assembléia opina pela aprovação do
projeto. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. À Mesa da Assembléia.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.642/2008, do Tribunal
de Justiça, que reajusta os vencimentos dos servidores do Poder
Judiciário do Estado. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 2, que apresenta.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emendas. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs 1 e 2. As Deputadas
e os Deputados que as aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto
de Lei nº 2.642/2008 com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de
Redação.

Declarações de Voto
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, gostaria de parabenizar

os sindicatos - Serjusmig e Sindjus -, que representam os servidores,
pela presença permanente aqui na Assembléia conversando com
todos os Deputados, com todos os Líderes. A presença dos sindicatos
foi fundamental para garantir os avanços da categoria.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, gostaria de
parabenizar os Oficiais de Justiça pela maneira como se fizeram
presentes e também trataram este Plenário, entendendo por vários
momentos a situação do PMDB e de outros partidos, não fazendo
nenhum tipo de críticas, não digo construtivas, mas sempre apoiando
a iniciativa dos Deputados. Em nenhum momento houve vaias ou
críticas, pelo contrário, simplesmente procuravam conversar para
chegarmos a um acordo. Acredito que esse comportamento deveria
estender-se por todas as categorias, por todos os sindicatos. Portanto,
parabéns pela maneira como se comportaram, e nada é mais
merecido que esse reajuste.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, em nome dos
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parlamentares do PSDB, gostaria de parabenizar não só os
serventuários da Justiça, mas também esta Casa. Esse foi um
processo construído a partir de amplo diálogo. Efetivamente, a
categoria soube conversar com os parlamentares, com as Lideranças,
e, obviamente, o governo Aécio Neves jamais deixaria de cumprir o
acordo que tinha com essa categoria de dar o aumento a partir do
início do próximo ano. Esse acordo está sendo selado agora por meio
desta votação. Em nome do PSDB, parabenizo os parlamentares,
bem como os serventuários, que souberam construir esse acordo.
Muito obrigado.

O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, em nome da Bancada do
DEM, gostaria de declarar voto por atender segmento de fundamental
importância na Justiça do nosso Estado. Em nome de todos os
membros do DEM, que também ajudaram na construção desse
projeto, queremos parabenizar todos os Oficiais de Justiça, todo o
setor beneficiado, pois hoje se corrige uma injustiça que o Estado
vinha cometendo com eles. Parabenizamos também esta Casa por
mais esse avanço.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, desde o primeiro
instante em que o projeto aportou aqui na Assembléia, o PMDB
posicionou-se favoravelmente. Favoravelmente à quebra dos Vetos
nºs 58 e 63 e agora também ao Projeto de Lei nº 2.642. Não fazemos
mais que justiça àqueles que trabalham na Justiça de Minas Gerais.
Nossos cumprimentos a essa categoria que reforça os nossos ideais
democráticos de fazer um Brasil melhor e mais justo.

O Sr. Presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
2.772/2008, do Governador do Estado, que altera as Leis nºs 15.293,
de 5/8/2004; 15.464, 15.465, 15.466 e 15.467, de 13/1/2005; e 15.961,
de 30/12/2005; e cria a carreira de Médico da Área de Seguridade
Social. 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, com as Emendas nºs 1 e 2,
que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira 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. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
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se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emendas. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nº 1 e 2.
As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1º
turno, o Projeto de Lei nº 2.772/2008 na forma do Substitutivo nº 1,
com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.833/2008, da
Procuradoria-Geral de Justiça, que institui o Adicional de Desempenho
- ADE - no âmbito do Ministério Público do Estado de Minas Gerais. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com
as Emendas nºs 1 a 3, que apresenta. A Comissão de Administração
Pública opina pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 3,
da Comissão de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 3, da Comissão
de Justiça, e com a Subemenda nº 1, que apresenta à Emenda nº 2,
da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo
emendas e subemenda. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, as Emendas nº 1 a 3 e a Submenda nº 1 à Emenda nº 2. As
Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1º
turno, o Projeto de Lei nº 2.833/2008 com as Emendas nºs 1 a 3 e a
Submenda nº 1 à Emenda nº 2. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

Declaração de Voto
O Deputado Weliton Prado - Serei rápido, Sr. Presidente. Quero,

mais uma vez, parabenizar o Sindicato dos Servidores do Ministério
Público. Aliás, firmamos compromisso com o Sindicato para o
acompanhamento desse projeto, que é muito importante para a
valorização dos servidores, pois cria o ADE no âmbito do Ministério
Público de Minas. Ressalto que houve um trabalho permanente do
Sindicato. Portanto, parabenizo o Sindicato. O projeto foi aprovado em
1º turno. Continuaremos intensificando o trabalho junto às Lideranças
para que o projeto seja aprovado em 2º turno e vá para a sanção do
Governador. Repito: esse projeto cria o ADE para os servidores do
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Ministério Público.

O Deputado Getúlio Neiva - Mais uma vez, o PMDB se une aos
trabalhadores do Estado de Minas Gerais e, desde o primeiro
momento, luta e trabalha pela aprovação do projeto que cria o ADE.
Queremos deixar isso claro para a sociedade mineira, Sr. Presidente.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, mais uma vez,
em nome da Bancada do PSDB, quero agradecer aos pares desta
Casa a aprovação desse importante projeto e parabenizar os
servidores do Ministério Público, que agora contarão com o ADE,
conforme acordado com o governo Aécio Neves.

O Sr. Presidente - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
2.922/2008, do Governador do Estado, que reajusta os valores das
tabelas de vencimento básico da carreira de Advogado Autárquico. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. As Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que a emenda
encaminhada pelo Governador do Estado, por meio da Mensagem nº
313/2008, publicada em 10/12/2008, foi contemplada no parecer da
Comissão de Justiça e será arquivada nos termos do inciso IV do art.
180 do Regimento Interno. 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 2.922/2008 na forma do Substitutivo nº 1. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.924/2008, do
Governador do Estado, que reajusta os valores das tabelas de
vencimento básico das carreiras do Poder Executivo que menciona. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a
Emenda nº 1, que apresenta. As Comissões de Administração Pública
e de Fiscalização Financeira opinam pela aprovação do projeto com a
Emenda nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não
há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência informa
ao Plenário que a emenda encaminhada pelo Governador do Estado,
por meio da Mensagem nº 311/2008, publicada em 10/12/2008, foi
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contemplada no Parecer da Comissão de Justiça e será arquivada nos
termos do inciso IV do art. 180, do Regimento Interno. Com a palavra,
para encaminhar a votação, o Deputado Carlin Moura

O Deputado Carlin Moura* - Sr. Presidente, o encaminhamento é
favorável, obviamente, à aprovação do projeto que prevê o reajuste da
ordem de 5%, em média, a partir de 1º/1/2009, para carreiras do
Executivo.

Sr. Presidente, queríamos salientar que, enquanto falamos em
choque de gestão, muito se fala em milhões - milhões para isto,
milhões para aquilo. E o reajuste proposto nesse projeto vai dar um
impacto anual de R$63.000,00 apenas para os reajustes aqui
previstos. Existem ainda situações, Sr. Presidente, como, por
exemplo, as carreiras administrativas da Polícia Civil. Noutro dia fiz
uma visita ao Detran e encontrei lá várias secretárias, funcionários
com 7, 8 e até 15 anos como efetivos da Polícia Civil, e outros que
também exercem verdadeiro papel de polícia, com função árdua,
tarefa difícil, entre eles um servidor com mais de 20 anos de casa e
com uma remuneração líquida de pouco mais de R$325,00. Trata-se
de uma situação triste. E esse reajuste, Sr. Presidente, pode-se
perceber, não foi retroativo. Há categorias que, há 15 anos, nem
sequer tiveram um reajuste e agora terão apenas os 5%, a partir de
1º/1/2009.

Então, obviamente, somos favoráveis a essa proposta, mas
salientando que o servidor público neste Estado precisa ser mais bem
valorizado. E as propostas de reajustes do Poder Executivo precisam
atender melhor à categoria desses trabalhadores. Encaminhamos
favoravelmente, com a ressalva de que é preciso olhar melhor a
categoria dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - O PMDB alinha-se com o PCdoB e com
os demais partidos que lutam pela melhoria salarial dos servidores
públicos do Estado de Minas Gerais. Vamos encaminhar
favoravelmente ao projeto e nos permitimos uma discussão no 2º
turno, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emenda. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º
turno, o Projeto de Lei nº 2.924/2008 com a Emenda nº 1. À Comissão
de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.925/2008, do
Governador do Estado, que altera a Lei Delegada nº 174, de
26/1/2007, a Lei nº 15.474, de 28/1/2005, e reajusta os valores das
tabelas de vencimento básico da carreira do Instituto de Pesos e
Medidas do Estado de Minas Gerais - Ipem - e os valores da Bolsa de
Atividades Especiais da Fundação Hospitalar de Minas Gerais -
Fhemig. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto com as Emendas nºs 1 a 4, que apresenta. As Comissões de
Administração Pública e de Fiscalização Financeira opinam pela
aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 a 4, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. A Presidência informa ao Plenário que a emenda
encaminhada pelo Governador do Estado, por meio da Mensagem nº
312/2008, publicada em 10/12/2008, foi atendida no parecer da
Comissão de Justiça e será arquivada nos termos do inciso IV do art.
180 do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs 1 a 4.
As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 1º
turno, o Projeto de Lei nº 2.925/2008 com as Emendas nºs 1 a 4. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.701/2008, do
Deputado Lafayette de Andrada, que altera a Lei nº 15.424, de
30/12/2004, que dispõe sobre a fixação, a contagem, a cobrança e o
pagamento de emolumentos relativos aos atos praticados pelos
serviços notariais e de registro, o recolhimento da Taxa de
Fiscalização Judiciária e a compensação dos atos sujeitos à
gratuidade estabelecida em lei federal, e dá outras providências. 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
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discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 2º 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 de Minas Gerais. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo nº 1. Os Deputados e as Deputadas que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Gilberto Abramo - Verificação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à

verificação de votação pelo processo eletrônico; para tanto, solicita às
Deputadas e aos Deputados que não registraram sua presença no
painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 33 Deputados. 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 e vai renová-la.
Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.432/2008 na
forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.675/2008, do
Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar
ao Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais em favor do Tribunal
de Justiça do Estado de Minas Gerais. 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, da Proposta de Emenda à Constituição nº
8/2007, dos Deputados Weliton Prado, Carlos Pimenta, Ronaldo
Magalhães e outros, que acrescenta o § 3º ao art. 207 da Constituição
do Estado. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na



2084
forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em discussão, a proposta.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. A Presidência
verifica, de plano, que não há quórum especial para votação de
proposta de emenda à Constituição, mas que o há para a apreciação
das demais matérias constantes na pauta.

Discussão, em 2º 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
aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. As Deputados e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Resolução nº
2.748/2008 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Discussão, em 2º 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 na forma do vencido em 1º turno. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Resolução nº
2.749/2008 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Discussão, em 2º 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 na forma do vencido em 1º turno. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Resolução nº
2.750/2008 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Resolução nº 2.751/2008, da
Mesa da Assembléia, que aprova a apresentação de proposta de
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emenda à Constituição Federal. A Mesa da Assembléia opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Resolução nº
2.751/2008 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 530/2007, do Deputado
Padre João, que fixa critérios para as pulverizações de inseticidas,
herbicidas e congêneres, por via aérea, de áreas agrícolas do Estado.
A Comissão de Política Agropecuária opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1º turno com a Emenda nº 1, que apresenta.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de
Lei nº 530/2007 na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 734/2007, do Deputado
André Quintão, que institui o Certificado-Inclusão e o Selo-Inclusão no
Estado. A Comissão de Trabalho opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 734/2007 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º 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 Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto, na forma do vencido em 1º turno, com a
Emenda nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
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oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a
Emenda nº 1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.888/2007 na
forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1. À Comissão de
Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.985/2008, 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 Defesa do Consumidor opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.985/2008 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 679/2007, do Deputado
Weliton Prado, que acrescenta o art. 19-A à Lei nº 13.199, de 29/1/99,
que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos e dá outras
providências. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 679/2007 na
forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de Meio Ambiente.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.174/2008, do
Deputado Dinis Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel que descreve ao Município de Sarzedo. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto, na forma do Substitutivo nº
1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-
se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 2.174/2008 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de
Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.307/2008, dos
Deputados Domingos Sávio, Antônio Carlos Arantes e José Henrique,
que altera o § 2º do art. 10 da Lei nº 14.309, de 19/6/2002, que dispõe
sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado.
A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Meio Ambiente perdeu prazo para emitir parecer.

- Vem à Mesa:
EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 2.307/2008

Dê-se ao § 2º do art. 10 a que se refere o art. 1º do projeto a
seguinte redação e acrescente-se, onde convier, o seguinte
dispositivo:

“Art. 1º - (...)
“Art. 10 - (...)
§ 2º - No caso de reservatório artificial resultante de barramento

construído sobre drenagem natural ou artificial, a área de preservação
permanente corresponde à estabelecida nos termos das alíneas “d” e
“e” do inciso III do “caput” deste artigo, ressalvadas a abrangência e a
delimitação de área de preservação permanente de represa
hidrelétrica, que terá largura definida no plano diretor da bacia
hidrográfica, observada a legislação pertinente, sem prejuízo da
compensação ambiental.”.”

“Art. ... - Na inexistência de plano diretor da bacia hidrográfica a que
se refere o § 2º do art. 10 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002,
com a redação dada por esta lei, a área de preservação permanente
de represa hidrelétrica terá largura de 30m (trinta metros), sem
prejuízo da compensação ambiental e da obrigação de recuperar as
áreas de preservação permanente degradadas, assegurados os usos
consolidados, inclusive para fins de exploração de atividades
agropecuárias e os atos praticados até a data de publicação do plano
a que se refere este artigo.

Parágrafo único - A redução do limite da Área de Preservação
Permanente, prevista no § 1º deste artigo, não se aplica às áreas
cobertas por floresta nativa ou regenerada em estágio avançado ou
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cerradão.”.

Sala das Reuniões, 15 de dezembro de 2008.
Almir Paraca
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Plenário que, nos

termos do § 4º do art. 188 do Regimento Interno, recebe
antecipadamente emenda do Deputado Almir Paraca, à qual atribui o
nº 1, e, nos termos do § 2º do art. 145 do Regimento Interno, designa
relator da matéria o Deputado Inácio Franco. Com a palavra, o
Deputado Inácio Franco, para emitir seu parecer.

O Deputado Inácio Franco - Sr. Presidente, meu parecer é o
seguinte: (- Lê o Parecer sobre o Projeto de Lei nº 2.307/2008 e sobre
a Emenda nº 1, que foi publicado na edição do dia 17/12/2008.).

O Sr. Presidente - Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo nº 1,
salvo emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Gilberto Abramo - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico; para tanto, solicita às
Deputadas e aos Deputados que 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 28 Deputados. Portanto, não há quórum

para votação. A Presidência a torna sem efeito. Entretanto, com a
entrada de vários Deputados em Plenário, a Presidência verifica, de
plano, que já se configurou o quórum para votação e vai renová-la.
Em votação, o Substitutivo nº 1, salvo emenda. 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 1º turno, o
Projeto de Lei nº 2.307/2008 na forma do Substitutivo nº 1. À
Comissão de Meio Ambiente.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.393/2008, do
Governador do Estado, que altera a Lei nº 6.763, de 26/12/75, que
consolida a Legislação Tributária do Estado de Minas Gerais. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto com a
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Emenda nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira
opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, da Comissão de
Justiça, e a Emenda nº 2, que apresenta. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Paulo Guedes solicitando a votação
destacada da Emenda nº 1. A Presidência defere o requerimento de
conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em
votação, o projeto, salvo emendas e destaque. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, V. Exa. poderia

determinar alguém para fazer a leitura da Emenda nº 2.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à leitura da Emenda nº 2.
O Sr. Secretário (Deputado Célio Moreira) - ( - Lê a Emenda nº 2,

que foi publicada na edição do dia 27/11/2008.).
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 2. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. ( -
Pausa.). Aprovada.

Questão de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Para encaminhar.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que a

Emenda nº 2 já foi lida, votada e aprovada. Não cabe
encaminhamento de votação neste momento.

O Deputado Weliton Prado - Faço uma questão de ordem que tem a
ver com a votação e com o Regimento Interno desta Casa.

O Sr. Presidente - V. Exa. poderá declarar seu voto após a votação
da Emenda nº 1. Colocarei a Emenda nº 1 em votação.

O Deputado Weliton Prado - Então, peço verificação.
O Sr. Presidente - A Emenda nº 2 já foi aprovada, portanto é matéria

vencida. Vamos votar a Emenda nº 1, destacada, e depois o Deputado
poderá suscitar uma questão de ordem ou declarar o seu voto.

O Deputado Weliton Prado - Faço a verificação da votação da
emenda, porque procede. Tenho um projeto que já está tramitando
nesta Casa há dois anos, que isenta do pagamento de taxa de
segurança pública os atos e documentos relativos aos eventos que
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visem a promoções de caráter recreativo ou de natureza esportiva ou
amadora. O projeto já está pronto para ser votado em Plenário e não
podemos aceitar uma emenda “frankenstein” ao projeto do
Governador, havendo um projeto do Deputado em tramitação há mais
de dois anos.

O Sr. Presidente - Desconheço. A Emenda nº 2 foi lida em Plenário,
foi votada e aprovada, e já estamos no processo de votação da
Emenda nº 1.

O Deputado Weliton Prado - É uma questão regimental, porque o
meu projeto, pelo Regimento da Casa, tem prioridade. Essa emenda
fica prejudicada e deveria ser analisada, aliás, pela Comissão de
Justiça. Cabe recurso à Comissão de Justiça porque não atentou à
ordem dos projetos apresentados. Há um projeto com o mesmo teor
tramitando na Casa. Já há um projeto tramitando, e ele deveria ser
aprovado, porque é do mesmo teor da emenda. Vou entrar com
recurso e encaminhar esse projeto à Comissão de Justiça.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado que formalize
seu requerimento para que este possa ser apreciado à luz do
Regimento Interno.

O Deputado Weliton Prado - Até porque esse projeto está tramitando
na Casa há dois anos. Só queria saber se minha questão ficou clara
para o conjunto de Deputados desta Casa, porque é precedente muito
sério, que pode prejudicar todos os Deputados, porque...

O Sr. Presidente - Reitero a V. Exa. que formalize seu requerimento,
que será apreciado à luz do Regimento Interno.

Em votação, a Emenda no 1, destacada. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada.

O Deputado Weliton Prado - Verificação de votação, Sr. Presidente.
Solicito verificação de votação porque a única solução seria o autor da
emenda retirá-la e chegarmos ao acordo para a votação do meu
projeto, que está pronto para ser apreciado. Assim o instrumento
regimental de que disponho neste momento é solicitar a verificação,
porque acho que não haverá quórum e, assim, ganharemos tempo
para discutir os demais projetos no período da noite.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação.
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O Deputado Weliton Prado - Acho que é uma questão de justiça, já

que meu projeto tramita nesta Casa há dois anos.
O Sr. Presidente - Vamos proceder à verificação de votação da

Emenda no 1.
Questão de Ordem

O Deputado Sargento Rodrigues - Estou pedindo a palavra pela
ordem, Sr. Presidente, porque a emenda é de minha autoria e eu
gostaria de esclarecer a V. Exa. e aos demais Deputados. É apenas
para orientar a votação da emenda.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece ao Deputado Sargento
Rodrigues que a Emenda no 1, que acabou de ser votada, para a qual
vamos proceder à verificação de votação, é de autoria da Comissão
de Justiça.

O Deputado Sargento Rodrigues - Fui relator do projeto, Sr.
Presidente. Gostaria apenas de orientar a votação na condição de
relator do projeto. Na apresentação dessa emenda, obedeceu-se ao
Regimento Interno. Obviamente, o ilustre Deputado Weliton Prado
tem, como qualquer outro Deputado desta Casa, autonomia para
apresentar projetos. Lembro que normalmente, quando o projeto - e
não a emenda - é matéria correlata a projeto de outro Deputado que já
esteja tramitando anteriormente, ele é anexado. Devo ter nesta Casa,
Sr. Presidente, de três a quatro projetos que foram anexados, um
deles ao projeto do Deputado Gustavo Valadares.

O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Sargento
Rodrigues que solicitou ao Deputado Weliton Prado que formalize
requerimento, de modo que a proposição seja devolvida à Comissão
de Justiça, em 2º turno, para receber parecer sobre modificação no
texto original.

O Deputado Sargento Rodrigues - Perfeitamente.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 30
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 informa ao Plenário que o Deputado Weliton Prado retirou
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sua solicitação de verificação de votação. Está, portanto, aprovado,
em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.393/2008 com as Emendas nºs 1 e
2. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Prorrogação da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do

Regimento Interno, prorroga esta reunião até às 19h59min.
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.547/2008, do

Governador do Estado, que define diretrizes para a formalização de
parcerias entre o Estado e a iniciativa privada e dá outras
providências. Vem à Mesa requerimento do Deputado Lafayette de
Andrada, solicitando o adiamento da discussão do Projeto de Lei nº
2.547/2008. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.719/2008, do
Deputado Durval Ângelo, que declara patrimônio cultural do Estado de
Minas Gerais o processo artesanal de fabricação do doce pé-de-
moleque produzido no Município de Piranguinho. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Cultura 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 Cultura.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.788/2008, do
Governador do Estado, que altera a Lei nº 13.439, de 30/12/99, que
autoriza o Poder Executivo a negociar e alienar os direitos, os créditos
e os bens imóveis da extinta Caixa Econômica do Estado de Minas
Gerais e os adquiridos pelo Estado no processo de alienação das
ações representativas do controle acionário do Banco de Crédito Real
de Minas Gerais S.A. e do Banco do Estado de Minas Gerais S.A. e
dá outras providências. 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 2, que apresenta, e
pela rejeição do Substitutivo nº 1, da Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o Substitutivo nº 2. As Deputadas e os
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Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Com a aprovação do Substitutivo nº 2, fica
prejudicado o Substitutivo nº 1. Está, portanto, aprovado, em 1º turno,
o Projeto de Lei nº 2.788/2008 na forma do Substitutivo nº 2. À
Comissão de Fiscalização Financeira.

Declarações de Voto
O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Solicitamos a

palavra para declarar o nosso voto favorável ao Projeto de Lei nº
2.675/2008, do Governador Aécio Neves, que autoriza a abertura de
crédito suplementar ao Orçamento Fiscal do Estado de Minas Gerais
em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Sr.
Presidente, essa abertura de crédito suplementar trata justamente da
estrutura do Tribunal para a efetivação da Lei Maria da Penha no
Estado. Sabemos, infelizmente, da violência contra a mulher. Esses
recursos darão ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais a condição de
implementação da estrutura de atendimento às mulheres e também de
punição àqueles homens que cometem violência contra a mulher no
Estado. Portanto, declaramos o nosso voto favorável e também, é
claro, o voto de todo esse Plenário em favor das condições para que o
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais leve a punição àqueles
que insistem na violência contra a mulher. A Assembléia Legislativa
está de parabéns ao dar essa condição ao Tribunal de Justiça de
Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Arlen Santiago - Sr. Presidente, depois de uma tarde
profícua, temos de agradecer aqui aos companheiros que votaram
alguns projetos importantes, inclusive um do Governador Aécio
Neves, que recompõe os salários da Unimontes e da Uemg. Peço ao
Deputado Zé Maia, nosso amigo, Presidente da Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, que esse projeto de aumento
dos salários desses profissionais, aprovado em 1º turno, seja avaliado
e tenha parecer ainda hoje. Parabenizo-o pelo trabalho da Comissão
de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pois sei que ela está
aberta e trabalhando 24 horas por dia. Comunico ao José Geraldo,
Secretário-Geral da Mesa, que o Deputado Zé Maia está concordando
com a nossa proposta, para que o referido projeto possa amanhã
estar em pauta e possamos votá-lo. Obrigado, Sr. Presidente, pela
celeridade com que tem encaminhado os projetos aqui, nesta Casa.
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Gostaríamos também de fazer uma declaração de voto em relação ao
Projeto de Lei nº 2.772/2008, do Governador do Estado, que cria a
carreira de Médico da Área de Seguridade Social. O nosso Ipsemg
tem feito um grande trabalho. A consulta médica, que começou com
R$7,00 no governo Aécio Neves, passou para R$13,00 e hoje já está
a R$35,00. O salário do Médico efetivo que atende aos segurados do
Ipsemg está extremamente defasado. Então, a criação desse cargo de
Médico da Seguridade Social, que foi um projeto elaborado pelo Dr.
Roberto Porto Fonseca, Chefe da Área de Saúde, faz justiça a uma
carreira de profissionais, colegas médicos, que poderão se dedicar um
pouco mais a cuidar de todos os funcionários do Estado que
necessitam da área da seguridade social. Entre os vários projetos
aprovados aqui, ressaltamos a aprovação, em 1º turno, do projeto que
recompõe o salários dos professores e funcionários da Unimontes,
que hoje, à noite, já irá à Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, para, na terça-feira, votarmos e ainda tentarmos incluir
o aumento na folha de pagamento de dezembro. Esse projeto
elaborado pelo Ipsemg, pelo Presidente Felipe Caran e pelo Diretor de
Saúde, Dr. Roberto Porto Fonseca, cria o cargo de Médico da
Seguridade Social. Com isso, esses profissionais terão como se
dedicar realmente aos funcionários do Estado e, assim, serão melhor
remunerados. Parabéns, Presidente.

O Deputado Weliton Prado - Gostaria, mais uma vez, de parabenizar
os Deputados e as Deputadas desta Casa, e, de forma muito especial,
V. Exa., Presidente Alberto Pinto Coelho, pela condução dos trabalhos
desta tarde, quando votamos projetos importantes - praticamente
limpamos a pauta. Dentre esses projetos importantes, gostaria de
destacar aqueles referentes ao reajuste das tabelas de vencimento
dos servidores públicos, de diversas categorias, como a do Judiciário.
Aprovamos também o projeto que cria o Adicional de Desempenho
dos Servidores do Ministério Público, uma reivindicação antiga.
Acompanhamos a tramitação desse projeto em todas as comissões,
até que este fosse apresentado e aprovado no Plenário. Destacaria,
ainda, a aprovação do projeto que cria o Conselho Estadual de
Cultura. É fundamental debatermos esse tema em nosso Estado, pois
a cultura gera emprego e renda. De forma específica, queria fazer até
uma retificação. O Conselho Estadual do Turismo, projeto do nobre
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Deputado Agostinho Patrús Filho - que agora é nosso Secretário -,
realmente tem grande alcance social. Sabemos que o turismo gera
muitos empregos e renda, e temos mesmo de aproveitar mais as
potencialidades do nosso Estado, no que diz respeito ao turismo. Com
o Conselho de Turismo, e pessoas preparadas e capacitadas na área,
para ajudar a pensar o turismo no nosso Estado, com certeza
geraremos muitos empregos e renda e aqueceremos a economia de
nosso Estado. Em virtude da nossa diversidade cultural, temos a
possibilidade de implementar um turismo mais rico em nosso Estado.
Um outro projeto que destaco foi muito polêmico. Refiro-me ao projeto
do Governador que isenta, nos eventos esportivos profissionais, a
Taxa de Segurança Pública. Essa é uma luta antiga nossa, e tenho
um projeto sobre o tema, o qual já está em tramitação, beneficiando
até mesmo os eventos de categoria amadora. É muito importante
incentivarmos o esporte, a cultura e o lazer. Muitas vezes as pessoas
que organizam esses eventos não têm condições de pagar a Taxa de
Segurança Pública. Além disso o cidadão já paga para ter acesso à
segurança pública, para manter esse serviço, não se justificando a
cobrança de uma nova taxa. Assim, apresentamos o projeto do
Governador, que foi aprovado em 1º turno. Meu projeto está pronto,
tramitando, aguardando a ordem do dia, aguardando para entrar na
pauta, com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça.
Esperamos chegar ao entendimento, para que o projeto seja
aprovado. Outro projeto importante, de minha autoria e dos Deputados
Carlos Pimenta, Ronaldo Magalhães e outros, é a proposta de
emenda à Constituição referente à cultura. É fundamental haver
incentivo à cultura, ao esporte e ao lazer. Essa proposta de emenda
dispõe sobre a elaboração de um plano estadual de cultura, de
duração plurianual, por meio de lei ordinária, com o objetivo de
promover o desenvolvimento da cultura no Estado e a integração das
ações, contribuindo para aprimorar as políticas públicas de cultura. A
proposta também prevê que o poder público deverá garantir a todos o
pleno exercício de direitos da cultura. Dessa forma, deve incentivar,
valorizar e difundir as manifestações culturais da comunidade mineira.
Tenho certeza de que essa proposta de emenda à Constituição será
aprovada. Devemos ter quórum suficiente para aprová-la, na reunião
extraordinária da noite. Outro projeto polêmico foi o do saneamento,
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referente à Copasa, pois o cidadão paga pela água, paga pelo
tratamento de esgoto, mas, em mais de 50% das cidades atendidas
por essa empresa, o cidadão não tem direito ao tratamento de esgoto.
A Copasa joga o esgoto diretamente nos rios, mesmo sendo o valor
da água e do tratamento de esgoto muito alto. Então, é muito injusto.
Sempre costumamos dizer aqui que a água é um bem público,
essencial, que não pode ser tratada, de maneira nenhuma, como
mercadoria. Tenho ações nesse sentido e quero intensificar no meu
mandato, no ano que vem, o trabalho por um preço justo a ser
cobrado pela água da Copasa. Além disso, em todas as cidades em
que os cidadãos pagam pelo tratamento de esgoto, que eles
realmente tenham tratamento de esgoto, de verdade. Não podemos
aceitar pagar por um serviço e não ter direito ao serviço, o que, aliás,
fere o Código de Defesa do Consumidor. Enfim, gostaria de
comemorar e, mais uma vez, parabenizar todos pelo grande número
de projetos aprovados na tarde de hoje.

Encerramento
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de quórum especial para a

votação de proposta de emenda à Constituição e de projeto de lei
complementar, a Presidência encerra a reunião, desconvocando a
extraordinária de logo mais, às 20 horas, e convocando as Deputadas
e os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 16, às 9 e às
20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária
também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia. (- A
ordem do dia anunciada foi publicada na edição do dia 16/12/2008.).
Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 86ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/12/2008

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - Questões de

ordem - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Discussão e Votação de
Pareceres: Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 301 e
327/2007; aprovação - 2ª Fase: Questão de ordem - Suspensão e
reabertura da reunião - Discussão e Votação de Proposições:
Inexistência de quórum especial para votação de proposta de emenda
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à Constituição e de projeto de lei complementar - Acordo de Líderes;
Decisão da Presidência - Questão de ordem - Discussão, em 2º turno,
do Projeto de Lei nº 2.877/2008; aprovação na forma do vencido em
1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.269/2007;
requerimento do Deputado André Quintão; aprovação do requerimento
- Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.949/2007; aprovação
na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto
de Lei nº 2.164/2008; apresentação das Emendas nºs 2 e 3;
encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emendas;
aprovação; votação da Emenda nº 1; aprovação; questões de ordem;
leitura e votação da Emenda nº 2; rejeição; votação da Emenda nº 3;
rejeição - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.394/2008;
aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno,
do Projeto de Lei nº 2.574/2008; aprovação na forma do vencido em
1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.772/2008;
requerimento do Deputado Padre João; aprovação do requerimento -
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.788/2008; aprovação
na forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2 -
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.833/2008; aprovação
na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto
de Lei nº 2.922/2008; aprovação na forma do vencido em 1º turno -
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.923/2008; aprovação
na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em 2º turno, do Projeto
de Lei nº 2.924/2008; requerimento do Deputado Padre João;
aprovação do requerimento - Discussão, em 2º turno, do Projeto de
Lei nº 2.925/2008; aprovação na forma do vencido em 1º turno, com a
Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 37/2007;
aprovação na forma do Substitutivo nº 2 - Discussão, em 1º turno, do
Projeto de Lei nº 1.499/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1
- Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.578/2008;
requerimento do Deputado Padre João; aprovação do requerimento -
Declarações de voto - Inexistência de quórum especial para votação
de proposta de emenda à Constituição e de projeto de lei
complementar - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis
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Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes -
Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Braulio Braz - Carlos
Mosconi - 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 - Fahim Sawan - Gil
Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João
Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Mauri Torres - Neider Moreira -
Padre João - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ruy
Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter
Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 9h15min, a

lista de comparecimento registra a existência de número regimental.
Declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do
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.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, ontem este parlamentar

esteve presente no primeiro quarto da reunião da tarde e não pôde
acompanhar a outra parte, em razão de atividades externas da
Comissão que representamos. Mas gostaria de fazer o registro, neste
pouco tempo que temos, de dois projetos de nossa autoria que foram
aprovados ontem em 1º turno. O primeiro é um projeto que reconhece
e consagra como patrimônio de Minas Gerais o Caminho da Fé,
conhecido como Caminho da Luz. É um caminho que carrega todo o
carisma do seu criador, o jornalista Albino, de Carangola, mas é um
trajeto ancestral. Os índios da região já faziam essa trilha de fé há
muitos e muitos anos. Alguns falam até em séculos, porque os índios
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veneravam o seu deus Ihandezeru no alto da Serra do Caparaó.
Saindo, muitas vezes, de regiões de Minas Gerais ou mesmo do Rio
de Janeiro, eles já faziam esse trajeto para o grande espírito
Ihandezeru. Esse caminho percorre os Municípios de Tombos, Faria
lemos, Carangola, Caiana, Espera Feliz, Caparaó e Alto Caparaó. Já
foi objeto de reportagens até internacionais, da BBC, por exemplo,
sem contar todos os canais de Minas Gerais. A TV Assembléia foi a
única de Minas Gerais, em canal aberto - porque agora ela já assume
essa condição -, que ainda não fez reportagem sobre o Caminho da
Luz. São cerca de 2 a 3 mil caminhantes por ano. Tradicionalmente,
reúnem-se numa grande romaria no início de julho, mas durante todo
o ano esse caminho é percorrido pelos caminheiros. Recentemente
tive oportunidade de fazer a apresentação de um livro do jornalista
Albino, em que ele registra a força que esse caminho tem.
Agradecemos à Comissão de Turismo e à Deputada Gláucia Brandão,
que tratou esse projeto com muito carinho e já marcou uma reunião
hoje à tarde, para que possamos aprovar o reconhecimento desse
caminho como patrimônio. Deputada Gláucia Brandão, há mais ou
menos três séculos, existem registros de que esse caminho já era
feito pelos índios. No momento em que o mundo vive uma crise tão
profunda de valores espirituais, uma crise tão profunda de busca do
absoluto na vida, desse Deus de todos os nomes, agradecemos a
aprovação do projeto. O outro projeto, Sr. Presidente, é aquele que
declara a produção artesanal do pé-de-moleque de Piranguinho
patrimônio cultural de Minas Gerais. Hoje, Piranguinho faz uma linda
festa. O Prefeito Adoniran Renó, há 4 anos na administração do
Município, transformou a festa do pé-de-moleque na grande festa da
região. Aliás, já está para ser incluído no livro dos recordes que o
maior pé-de-moleque do mundo é de Piranguinho. A cada ano ele
aumenta um metro. Este ano, ele teve 13 metros. Até quebrei o meu
regime, Sr. Presidente, para poder comer do maior pé-de-moleque do
mundo. Todas as redes de tevês nacionais foram lá cobrir essa festa.
A única ausência de uma rede de projeção tão importante, jornalista
Mônica, foi a da TV Assembléia. É importante que a TV Assembléia
esteja lá no próximo ano cobrindo a Festa do Pé-de-Moleque.
Agradecemos à Comissão de Turismo a aprovação desse projeto. Há
registros de mais de 100 anos da produção artesanal do pé-de-
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moleque de Piranguinho, que é feito pela forma tradicional, com
rapadura. Esses dois projetos são o reconhecimento de duas regiões
importantes que mantiveram a sua tradição: Caminho da Luz, na
divisa do Rio de Janeiro com Espírito Santo, e Piranguinho, na divisa
com São Paulo. Realmente, é muito importante esse reconhecimento
da Assembléia. Agradeço aos pares desta Casa pela aprovação.
Muito obrigado.

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, quero saber de V. Exa.
se houve alguma mudança no Regimento Interno desta Casa. Mas
antes de entrar nessa questão, quero parabenizar o Deputado Dalmo
Ribeiro Silva pela brilhante ata que leu nesta manhã. Ela foi tão
brilhante que V. Exa. nem conseguiu colocá-la em discussão, uma vez
que o tempo permitido pelo Regimento Interno ultrapassou os 15
minutos. Também quero elogiar o Deputado Durval Ângelo pela
cultura do amendoim e da cana-de-açúcar. Dizem que o amendoim é
o “viagra” daqueles que têm menos poder aquisitivo. Sr. Presidente,
voltando à minha questão de ordem, quero saber se durante esse
período da administração da Casa, V. Exa. criou uma Comissão de
Justiça ou uma Subcomissão de Justiça. No painel está assim:
9h30min Comissão de Justiça, Comissão de Justiça. Ou será que foi
um equívoco da mulher que opera o computador? Essa é a minha
questão de ordem, Sr. Presidente, uma vez que este painel não erra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Muito obrigado, Deputado Rêmolo Aloise,
realmente a sua questão de ordem procede.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a
apreciação de pareceres e de requerimentos.

Discussão e Votação de Pareceres
- A seguir, são submetidos a discussão e votação e aprovados, cada

um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nºs 301 e 327/2007 (À sanção.).

2ª Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada a esta fase, a

Presidência passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
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votação da matéria constante na pauta.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, solicito a V. Exa. que

suspenda os trabalhos por 10 minutos para que haja entendimento na
votação do ICMS solidário do Deputado Dinis Pinheiro.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 20

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.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que, nos termos

da Decisão Normativa da Presidência nº 7, não há quórum especial
para votação de proposta de emenda à Constituição e de projeto de
lei complementar, mas que há para a apreciação das demais matérias
constantes na pauta.

- Vem à Mesa:
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, acordam que o Projeto de Lei nº
637/2007 seja retirado da pauta da presente reunião.

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2008.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 16 de dezembro de 2008.
Alberto Pinto Coelho, Presidente.

Questão de Ordem
O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, V. Exa. entende que,

pelo acordo de lideranças, o projeto volte a constar da pauta de hoje?
O Sr. Presidente - O projeto foi retirado da pauta desta reunião, mas

permanecerá na pauta das demais reuniões.
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.877/2008, do

Governador do Estado, que dispõe sobre o pagamento de abono aos
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inativos na folha de pagamento de dezembro de 2008 e dá outras
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão,
o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em
votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.877/2008 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.269/2007, do
Governador do Estado, que institui normas gerais aplicáveis aos
resíduos sólidos e institui a Política Estadual de Resíduos Sólidos. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, que apresenta.
Vem à Mesa requerimento do Deputado André Quintão solicitando o
adiamento da discussão do projeto. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.949/2007, da
Deputada Ana Maria Resende, que acrescenta o inciso IV ao art. 30
da Lei nº 15.424, de 30/12/2004, que dispõe sobre a fixação, a
contagem, a cobrança e o pagamento de emolumentos relativos aos
atos praticados pelos serviços notariais e de registro, o recolhimento
da Taxa de Fiscalização Judiciária e a compensação dos atos sujeitos
à gratuidade estabelecida em Lei federal e dá outras providências. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 1.949/2007 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º 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 Administração Pública 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
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inscritos.

- Vêm à Mesa:
EMENDAS AO PROJETO DE LEI Nº 2.164/2008

EMENDA Nº 2
Suprima-se o inciso I do art. 3º:
Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2008.
Gilberto Abramo
Justificação: O parágrafo dispõe de matéria muito ampla. Assim,

aproveitamos a oportunidade para, no intuito de colaborar, apresentar
esta emenda.

EMENDA Nº 3
Acrescente-se onde couber:
Art. ... - A autorização para contrair empréstimo ou financiamento ou

para receber doações e subvenções fica condicionada ao
cumprimento integral das obrigações contratuais da concessionária
relativamente ao fornecimento e à instalação adequada dos
equipamentos referentes a cada nova unidade residencial, comercial
ou de uso misto colocada sob regime de concessão, no Estado de
Minas Gerais, nos termos e prazo fixado no art. 244, § 3º, da
Constituição do Estado.

Sala das Reuniões, 16 de dezembro de 2008.
Irani Barbosa
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao
projeto uma emenda do Deputado Gilberto Abramo, que recebeu o nº
2, e uma do Deputado Irani Barbosa, que recebeu o nº 3, e que, nos
termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno, serão submetidas a
votação independentemente de parecer. Em votação, o projeto, salvo
emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº
1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovada.

Questões de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Solicito a V. Exa. que faça a leitura da

emenda do Deputado Gilberto Abramo.
O Deputado André Quintão - Há uma dúvida. Foi votado apenas o

projeto?
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O Sr. Presidente - Foi votado o projeto, salvo emendas, e a Emenda

nº 1.
O Deputado André Quintão - Não, não, Sr. Presidente, a Emenda nº

1, não. Projeto e Emenda nº 1. As emendas serão lidas?
O Sr. Presidente - Agora iremos fazer a leitura da Emenda nº 2,

antes de colocá-la em votação.
O Deputado André Quintão - Obrigado, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Solicito ao Sr. Secretário que faça a leitura da

Emenda nº 2.
O Sr. Secretário (Deputado Fahim Sawan) - (- Lê a Emenda nº 2.)
O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 2. As Deputadas e os

Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Em votação, a Emenda nº 3. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de
Lei nº 2.164/2008 na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº
1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.394/2008, 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, e a
Lei nº 14.062, de 20/11/2001, e dá outras providências. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma
do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 2.394/2008 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.574/2008, do
Governador do Estado, que autoriza o Estado a aportar recursos
orçamentários no Fundo de Arrendamento Residencial. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma
do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º
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turno, o Projeto de Lei nº 2.574/2008 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.772/2008, do
Governador do Estado, que altera as Leis nºs 15.293, de 5/8/2004,
15.464, 15.465, 15.466 e 15.467, de 13/1/2005, e 15.961, de
30/12/2005, e cria a carreira de Médico da Área de Seguridade Social.
A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, que
apresenta. Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João
solicitando o adiamento da discussão do projeto. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.788/2008, do
Governador do Estado, que altera a Lei nº 13.439, de 30/12/99, que
autoriza o Poder Executivo a negociar e alienar os direitos, os créditos
e os bens imóveis da extinta Caixa Econômica do Estado de Minas
Gerais e os adquiridos pelo Estado no processo de alienação das
ações representativas do controle acionário do Banco de Crédito Real
de Minas Gerais S. A. e do Banco do Estado de Minas Gerais S. A. e
dá outras providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina
pela aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno, com as
Emendas nºs 1 e 2, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto,
salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação,
as Emendas nºs 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.788/2008 na
forma do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 e 2. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.833/2008, da
Procuradoria-Geral de Justiça, que institui o Adicional de Desempenho
- ADE - no âmbito do Ministério Público do Estado. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 2.833/2008 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.922/2008, do
Governador do Estado, que reajusta os valores das tabelas de
vencimento básico da carreira de Advogado Autárquico. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma
do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 2.922/2008 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.923/2008, do
Governador do Estado, que reajusta os valores das tabelas de
vencimento básico das carreiras do Grupo de Atividades de Educação
Superior, institui a Gratificação de Desempenho da Carreira de
Professor de Educação Superior - GDPES -, institui carga horária
diferenciada para os servidores que especifica e institui adicional de
doutorado e mestrado para os servidores que especifica, nos termos e
em alteração das Leis nºs 15.785, de 27/10/2005, 15.463, de
13/1/2005, e 11.517, de 13/7/94. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do vencido no 1º
turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se
a discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº
2.923/2008 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.924/2008, do
Governador do Estado, que reajusta os valores das tabelas de
vencimento básico das carreiras do Poder Executivo que menciona. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, que apresenta.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando o
adiamento da discussão do projeto. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
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encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.925/2008, do
Governador do Estado, que altera a Lei Delegada nº 174, de
26/1/2007, a Lei nº 15.474 de 28/1/2005, e reajusta os valores das
tabelas de vencimento básico da carreira do Instituto de Pesos e
Medidas do Estado de Minas Gerais - Ipem - e os valores da Bolsa de
Atividades Especiais da Fundação Hospitalar de Minas Gerais -
Fhemig. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação
do projeto na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto, salvo emenda. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 2.925/2008 na forma do vencido em 1º turno,
com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 37/2007, do Deputado
André Quintão, que institui a Política Estadual de Juventude no Estado
e dá outras providências. A Comissão de Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. A Comissão do Trabalho opina pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo nº 2, que apresenta. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 2, da Comissão do Trabalho. Em discussão, o projeto.
Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o
Substitutivo nº 2. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Com a
aprovação do Substitutivo nº 2, fica prejudicado o Substitutivo nº 1.
Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 37/2007 na
forma do Substitutivo nº 2. À Comissão do Trabalho.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.499/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que declara patrimônio histórico e
cultural do Estado o Caminho da Fé e dá outras providências. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresenta. Em discussão, o projeto. Não há



2108
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo
nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado,
em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.499/2007 na forma do Substitutivo
nº 1. À Comissão de Cultura.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.578/2008, do
Governador do Estado, que dispõe sobre a contratação por tempo
determinado para atender à necessidade temporária de excepcional
interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição
da República. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade
do projeto 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, com a Emenda nº 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça, com a Emenda nº 1, da Comissão de Administração Pública.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Padre João, solicitando o
adiamento da discussão do projeto. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Declarações de Voto
O Deputado André Quintão - Nesse esforço que todos temos feito

para agilizar as votações, agradeço às Deputadas e aos Deputados
que aprovaram, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 37/2007, deste
Deputado, o qual institui a Política Estadual de Juventude no Estado e
dá outras providências. É o projeto mais importante que apresentei
nesta Casa nos meus dois mandatos. Trata-se da compatibilização
das ações desenvolvidas pelo Estado, pelo governo federal e pelos
Municípios, organizadas numa política estadual de juventude e
contendo as diretrizes, os objetivos, os princípios e as iniciativas que
buscam atender a esse universo de milhões de jovens no País e em
Minas, entre 16 e 29 anos de idade. Destaco os avanços nesses
últimos anos. Está sendo votada uma política para os jovens no
Congresso Nacional; há uma política nacional em vigor no País, e há,
em Minas, uma secretaria especificamente voltada para a juventude e
para o esporte, mas falta, como deve acontecer em toda a política
pública, a regulamentação por lei. Caso contrário, quando o governo
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mudar, o próximo pode, eventualmente, não dar prosseguimento
àquilo que está sendo feito. É importante que haja na lei estadual a
previsão do Conselho Estadual de Juventude. Minas Gerais realizou a
1ª Conferência Estadual de Juventude. Esse projeto de lei foi discutido
nessa conferência, portanto, não é mais o projeto de um Deputado
simplesmente; é o projeto de uma conferência que reuniu milhares de
jovens do Estado inteiro e que conta com a simpatia da Secretaria
Estadual de Juventude. Tenho certeza de que contará também com a
simpatia do Governador Aécio Neves. Está na mão desta Casa a
aprovação desse projeto em 2º turno. Por isso, agradeço aos
Deputados e às Deputadas que o aprovaram em 1º turno. Peço, aliás,
com muito respeito, que a Presidente da Comissão de Trabalho o
inclua na pauta de amanhã da Comissão, e que nós o aprovemos, em
2° turno, em Plenário. Peço que se incorporem na an álise da
Comissão do Trabalho emendas apresentadas na Comissão de
Participação Popular por jovens que participaram de audiências
públicas em todos esses Estados. Minas Gerais, provavelmente, será
o primeiro Estado a ter uma legislação que cria uma política estadual
de juventude. Minas Gerais pode ter a lei estadual de juventude antes
da lei nacional de juventude. Tenho certeza de que sairemos na frente
também do ponto de vista legislativo. Peço ao Líder de Governo, o
Deputado Mauri Torres, que, até quinta-feira, votemos esse projeto.
Tentamos no ano passado, não foi possível; tentamos no primeiro
semestre, também não foi possível. Tenho certeza de que, nesse
esforço concentrado que a Assembléia Legislativa faz para votar
tantos projetos do Executivo, saberemos também contemplar projetos
de Deputados e Deputadas desta Casa. Por isso, peço ao Líder de
Governo, Deputado Mauri Torres, que tenhamos condição de votá-lo,
em 2º turno, até quinta-feira. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Agradeço V. Exa. por haver
pautado o Projeto nº 1.499, que declara patrimônio histórico e cultural
o Caminho da Fé e dá outras providências. Temos, de longa data,
debatido o projeto nesta Casa. Várias audiências foram realizadas,
particularmente com o Secretário de Turismo. O projeto pretende
preservar o turismo religioso. O Caminho da Fé é a maior rota de
peregrinação religiosa no Brasil. Os romeiros saem pela cidade de
Águas da Prata e percorrem Andradas, Ouro Fino, Inconfidentes,
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Borda da Mata, Tocos do Moji, Bom Repouso, Estiva, Consolação,
Paraisópolis, Sapucaí-Mirim, chegando ao início do Estado de São
Paulo. Trata-se, sem dúvida alguma, da maior força de peregrinação,
um testemunho de fé à Padroeira do Brasil. Posso garantir a todos
que os romeiros, passando por Ouro Fino, percorrem esse roteiro
turístico. Hoje temos, em média, de 100 a 120 peregrinos percorrendo
esse roteiro de fé, buscando, acima de tudo, o sentimento religioso. Já
estivemos em Aparecida e pudemos apresentar esse projeto a Dom
Damasceno, Arcebispo de Aparecida, que manifestou enorme
satisfação quanto à declaração de patrimônio do Estado de Minas
Gerais. A Câmara Municipal de Aparecida também já fez sua
declaração. Conseqüentemente, com a declaração do patrimônio,
essa lei, ao entrar em vigor, será, acima de tudo, um incentivo,
garantindo principalmente o turismo religioso ao santuário da
Padroeira do Brasil. Em razão do interesse de todas as paróquias por
onde passa essa peregrinação, é importante que esse projeto seja
colocado, em votação, em 2º turno, e tenha sua aprovação ainda
neste ano. Com certeza, será um estímulo a todos aqueles que fazem
essa grande rota de fé, de carinho e de anseio pela nossa Padroeira
do Brasil. Muito obrigado.

O Deputado Luiz Tadeu Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
aproveitando a oportunidade desta votação, gostaríamos de
parabenizar esta Casa, no final de seus trabalhos, pela profusão e
qualidade de todas as matérias aqui apreciadas. Esta Casa tem a
característica de, no final do ano, buscar os assuntos importantes, não
deixar para depois aquilo que é consenso, aquilo que pode ser
aprovado. Estamos acompanhado, em especialmente, a aprovação do
aumento salarial para os funcionários da Uemg e da Unimontes, de
Montes Claros. Desde ontem, foi aprovado, em 1º turno, esse projeto
de revisão salarial, que é um presente do Governador Aécio Neves
para o funcionalismo. Possivelmente, ainda hoje queremos denunciar
que será votado, de forma definitiva, em 2º turno e em redação final,
esse projeto de lei. Quero dizer aos funcionários da Uemg e da
Unimontes que estamos atentos, e esperamos que o projeto seja
votado. Ainda não fiz um discurso de despedida, pretendo fazê-lo
amanhã, mas essas serão minhas últimas reuniões nesta Casa como
Deputado Estadual, uma vez que, a partir de 1º de janeiro, deveremos
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assumir o comando da Cidade de Montes Claros. Fomos eleito pela
maioria do povo montes-clarense. Ainda, ontem, houve o julgamento
de investigação judicial eleitoral, proposta em Montes Claros, mas a
Justiça Eleitoral garantiu nossa diplomação, o que é motivo de muita
alegria, principalmente por aqueles que sufragaram meu nome nas
últimas eleições municipais. Mas tenho certeza de que, a partir de
agora, eleito pela graça de Deus e pela maioria do povo de Montes
Claros, juntamente com nossa Vice-Prefeita, Cristina Pereira, teremos
a consciência de que passamos a ser Prefeito de toda a cidade.
Queremos uma Montes Claros para todos, uma cidade em que todos
possam ter vez e voz, onde todos tenham oportunidade de trabalho,
de lazer, de emprego. De forma que começo com um tom de
despedida, participando das últimas reuniões deste ano legislativo.
Para mim, serão as últimas reuniões desta legislatura. Fico feliz pelo
trabalho que aqui pude desenvolver, pelo coleguismo, pela amizade
que tivemos com todos os colegas parlamentares. Deixo eternas e
imorredouras amizades do trabalho, do convívio, da amizade que aqui
pude colher, principalmente pela solidariedade que tivemos dos
nossos companheiros na campanha política. Ao nosso Presidente,
Alberto Pinto Coelho, quero publicamente demonstrar nosso
agradecimento, nossa melhor gratidão, do fundo do coração, pela sua
torcida, pela sua alegria e pela efetiva ação em nossas ações
legislativas nesta Casa. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Saúdo também o ilustre parlamentar que, com
sua presença, sempre abrilhantou o Parlamento mineiro. Agora
assumirá a importante e nobre missão de dirigir os destinos da nossa
querida capital do Norte de Minas, a importante cidade de Montes
Claros. A Presidência verifica, de plano, que não há quórum especial
para a votação de proposta de emenda à Constituição e de projeto de
lei complementar.

Encerramento
O Sr. Presidente - Persistindo a falta de quórum especial para a

votação de proposta de emenda à Constituição e de projeto de lei
complementar, 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
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reunião.

ATA DA 87ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/12/2008

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do

Deputado Getúlio Neiva; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª
Fase: Questões de ordem - Suspensão e reabertura da reunião -
Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 1.949/2007, 2.164, 2.394, 2.574, 2.788, 2.833,
2.877, 2.922, 2.923 e 2.925/2008; aprovação - 2ª Fase: Questões de
ordem; chamada para recomposição de quórum; existência de número
regimental para a continuação dos trabalhos; questão de ordem -
Discussão e Votação de Proposições: Requerimento do Deputado
Eros Biondini; aprovação - verificação de votação; inexistência de
quórum para votação e para a continuação dos trabalhos; anulação da
votação; prejudicialidade do requerimento - Palavras do Sr. Presidente
- Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Ademir Lucas - Almir
Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Carlin Moura - Carlos Pimenta -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra
- Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa -
Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - João Leite - Juarez Távora - 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 - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -



2113
Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - 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 Carlos Pimenta, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discuti-
la, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, votamos ontem um
projeto muito importante, a lei do ICMS Solidário, e ouvimos várias
declarações de voto que não constaram em ata. Sei que a ata deve
ser sucinta. Houve a citação das pessoas que fizeram declaração de
voto, mas não indicaram quais foram esses votos. Gostaria que se
fizesse um aditivo na ata colocando o voto pronunciado pelos
Deputados, especialmente os do Triângulo. Gostaria que constasse
em ata a declaração de voto dos Deputados do Triângulo. É o apelo
que faço a V. Exa. É regimental.

O Sr. Presidente - Esclarecemos ao Deputado Getúlio Neiva que a
ata em minúcias, a ser publicada no “Diário do Legislativo”, conterá,
na íntegra, as declarações de voto feitas pelos Deputados.

O Deputado Getúlio Neiva - Perdoe-me, Sr. Presidente, mas estou
solicitando que a Mesa tenha condescendência e coloque o voto
específico no projeto específico, em vista dos oito anos de tramitação
desse projeto e também em vista da entrada, ontem, na Comissão de
Fiscalização Financeira, de uma emenda de um dos membros do
grupo parlamentar o qual fez o acordo, mas foi contra esse acordo. Ou
esse membro do grupo parlamentar que fez o acordo e foi contra ele
honra a sua palavra, ou hoje teremos um problema sério na Casa.

O Sr. Presidente - Esclareço novamente ao Deputado Getúlio Neiva
que, na ata a ser publicada, constará detalhadamente o nome dos
Srs. Deputados que declararam voto contrário à matéria. Quanto à
outra questão, de entendimento, que extrapola o conteúdo da ata,
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considero de boa iniciativa a busca de entendimento. Nesse sentido, é
propósito da Presidência, logo após a aprovação da ata, suspender os
trabalhos, para, como disse, buscarmos entendimentos.

O Deputado Getúlio Neiva - Perdoe-me, Sr. Presidente, mas insisto:
gostaria que fosse colocado um adendo na ata. Creio que um
parlamentar tem o direito ...

O Sr. Presidente - Volto a insistir, Deputado, que, na ata detalhada,
a ser publicada no “Minas Gerais”, constarão as informações
solicitadas por V. Exa.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, entendo, mas
gostaríamos que constasse na ata o voto da bancada do Triângulo,
dos Deputados que votaram contra o ICMS Solidário.

O Sr. Presidente - Deputado Getúlio Neiva, aqui não temos bancada
por região. A bancada é partidária. Esgotado o prazo destinado a esta
parte e não havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a
Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a
apreciação de pareceres e de requerimentos.

Questões de Ordem
O Deputado Padre João - Sr. Presidente, cumprimento V. Exa. e

toda a Mesa pelo Projeto de Resolução nº 2.947/2008, que cria, nesta
Casa, a Comissão de Minas e Energia. É indispensável que façamos
uma discussão mais profunda sobre os temas a serem discutidos por
essa nova comissão. Ao longo deste ano, realizamos seminários e
visitamos várias regiões após catástrofes ocorridas. Solicitei a palavra
pela ordem para, infelizmente, anunciar mais uma vez uma grande
catástrofe ocorrida há pouco em Muriaé. Grande parte da cidade está
debaixo d’água. Conforme o Corpo de Bombeiros, as águas subiram 1
metro a mais que no ano passado. Isso, Sr. Presidente, é um absurdo.
Sabemos da intensidade de chuvas em Guidoval e em Ervália, onde,
ontem, ocorreram mortes. Conforme notícias da Comissão Pastoral da
Terra do Município, até de madrugada o rio estava em seu nível
normal. De repente, a água invadiu casas, que estão com mais de 3
metros de água. Existem pendências sobre o que aconteceu lá neste
ano. Há 15 dias retornei daquela cidade e constatei que várias
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famílias não foram indenizadas. Dizem que, ontem, foi anunciado ao
Corpo de Bombeiros que abriram a comporta. Com certeza, no
momento em que a comporta foi aberta, houve uma ruptura da mesma
barragem. Sr. Presidente, essa é uma questão que requer a presença
do Estado, pois nenhuma barragem é construída sem licença, sem
que os técnicos da Feam visitem o local e sem aprovação do Copam.
Sem isso, a questão não é resolvida. O próprio Secretário José Carlos
Carvalho esteve no local e aplicou uma multa à empresa no valor de
R$70.000.000,00. Neste Plenário, critiquei esse valor, pois foi
estipulado justamente para não ser pago. Com certeza, houve uma
negociação, que esta Casa e a comunidade desconhecem. Mais uma
vez a comunidade foi penalizada, pois grande parte da cidade de
Muriaé está debaixo d’água. Há 15 dias, visitei a região, e muitas
famílias ainda dormem em colchões depois de um ano do ocorrido. Na
verdade, não foi um acidente, pois o que aconteceu estava previsto
havia dois anos, já que sabiam que aquela barragem não suportaria.
Muitas pessoas estão sem geladeira e sem televisão, pois, há um ano,
perderam tudo, e, agora, novamente, perderam seus pertences. Pedi
a palavra pela ordem para solicitar a atenção dos nobres colegas
Deputados, pois, às vezes, ao cobrarmos alguma postura do Estado,
dizem que o nosso discurso é de oposição. Peço também a V. Exa.
que tenha carinho pela região da Zona da Mata.

O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, é louvável a suspensão
dos trabalhos, sob pena de causarmos prejuízo ao bom
funcionamento desta Casa. Ontem à noite, fomos surpreendidos pela
apresentação de uma emenda ao projeto dos Deputados Luiz
Humberto Carneiro, Fahim Sawan, Zé Maia e Ronaldo Magalhães.
Parece-me que houve um consenso por parte desses Deputados, a
quem devoto um extraordinário respeito, pois realmente engrandecem
esta Casa. Entendo que essa emenda serve de contraponto à
construção harmoniosa que tivemos oportunidade de edificar aqui,
depois de anos e anos, sob a sábia liderança de V. Exa acima de
tudo. Faço um apelo aos Deputados representantes dessas cidades
ricas para que revejam essa emenda. Caso continuem insistindo
nessa linha de ação, lamentavelmente teremos de buscar outro
caminho e uma agregação maior para derrotar essa emenda no
Plenário. Os Deputados representantes dessas cidades ricas já estão
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plenamente conscientes de que esses Municípios, há anos, recebem
indevidamente esses recursos, que já deveriam ser distribuídos, de
acordo com a Constituição Federal, às cidades mais pobres. Devido à
perseverança, à persistência e à bravura desses Deputados,
lamentavelmente, até hoje, a Assembléia Legislativa não teve
oportunidade de aprovar o ICMS Solidário, que já foi amplamente
discutido e, lamentavelmente, alterado. Com humildade e esperança,
sugiro a esses Deputados que revejam essa ação, pois, se tivermos
de persistir nessa linha de atuação e pensamento, prejudicaremos os
trabalhos da Assembléia Legislativa. Deputado Fahim Sawan, que
está presente e que defende a cidade riquíssima e fortíssima de
Uberaba, espero que o espírito solidário fale mais alto. V. Exa. é
realmente um parlamentar extraordinário, dotado de valores nobres e
ideais altruístas. Espero que tenha sensibilidade suficiente para
compreender o apelo das cidades mais pobres e menos favorecidas,
que não podem contar com a Fiat, com a Petrobras ou com usina
hidrelétrica para encher de dinheiro os cofres públicos. Aliás, quando
se fala nessa estatal, Sr. Presidente, em Ibirité, por exemplo, a
Petrobras só serviu para trazer prejuízo, tristeza e desesperança. Ela
fez na cidade, há quatro ou cinco anos, uma estação de tratamento
inadequada, que provocou refluxo de água, e, lamentavelmente, todo
mês de novembro e dezembro ocorrem inundações, que acabam
trazendo transtornos imensuráveis aos mais carentes. As pessoas
perdem casa, geladeira, sofá, móveis. Aproveito a oportunidade para
reiterar ao Ministério Público Estadual e à Secretaria de Meio
Ambiente medidas vigorosas e imediatas, para que cesse esse abuso
cometido pela Petrobras. Portanto, Sr. Presidente, espero a
solidariedade dos Deputados que promoveram essa emenda e
também do Deputado Fahim Sawan, que, ontem, tomou algumas
medidas de obstrução e que, ao lado de outros Deputados, insiste
nesse comportamento que nos deixa muito tristes. Espero a
compreensão dos Deputados para que possamos, de uma vez por
todas, mesmo dentro desse campo singelo, aprovar o ICMS Solidário
que vai beneficiar 734 cidades. Solicito, Sr. Presidente, a suspensão
dos trabalhos, para que busquemos um ponto de convergência.

O Deputado Getúlio Neiva - Questão de ordem, Sr. Presidente, para
uma tentativa de entendimento.
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Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 2
horas e 20 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.

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 1.949/2007, 2.164, 2.394, 2.574, 2.788, 2.833, 2.877, 2.922, 2.923
e 2.925/2008 (À sanção.).

2ª Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a

Presidência passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Questões de Ordem
O Deputado Getúlio Neiva - Verificando a inexistência de quórum

para votação, solicito a V. Exa. que encerre, de plano, a reunião.
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, como temos matérias

importantes na pauta e de interesse da sociedade mineira, solicito a
recomposição do 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 Durval Ângelo) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 45 Deputados.

Portanto, há quórum para a continuação dos trabalhos.
Questão de Ordem

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, solicito que faça nova
verificação, pois não há quórum. Os Deputados estavam presentes,
mas deixaram o Plenário. É nítida a ausência de quórum.

O Sr. Presidente - A Presidência reafirma a V. Exa. que
responderam à chamada 45 Deputados.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Eros Biondini solicitando a
inversão da pauta da reunião, de modo que o Projeto de Lei nº
1.957/2007 seja apreciado em primeiro lugar entre as matérias em
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fase de discussão. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado.

O Deputado Getúlio Neiva - 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 19 Deputados. Portanto, não há quórum

para votação nem para a continuação dos trabalhos. A Presidência
torna a votação do requerimento sem efeito e o declara prejudicado.

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 2.547/2008, 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 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 11ª 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 16/12/2008
Às 16h12min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Zé Maia, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada, Sebastião Helvécio,
Antônio Carlos Arantes e Juarez Távora, este representando o PV,
membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária; o
Deputado Lafayette de Andrada, membro da Comissão de Membros
das Comissões Permanentes (§ 1º do art. 204 do Regimento Interno).
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes
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que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
da Comissão. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 2.785 (Deputado Lafayette de Andrada) e 2.786 e
2.989/2008 (Deputado Zé Maia), em turno único. Passa-se à 1ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no
turno único, do Projeto de Lei nº 2.897/2008 com as Emendas nºs 1 e
2, do Governador do Estado (relator: Deputado Zé Maia). O
Presidente determina a distribuição em avulso do parecer do relator,
Deputado Lafayette de Andrada, o qual conclui pela aprovação, em
turno único, do Projeto de Lei nº 2.785/2008 com as Emendas nºs 20,
52, 55, 56, 123, 155, 159, 161, 191, 196 a 202, 205, 211, 213, 215,
222, 243 a 250, 252 a 258, 261 a 273, 275, 276, 278, 279, 281, 282,
285, 287, 289, 290, 292 a 295, 297 a 303, 305 a 322, 324 a 326, 329,
330, 334 a 336, 338 a 350, 352 a 354, 357 a 371, 373 a 376, 378 e
379, apresentadas por parlamentares e pela Comissão de
Participação Popular, as Emendas nºs de 380 a 390 e 392 a 402,
apresentadas no referido parecer, as Subemendas nº 1 às Emendas
nºs 2, 9 a 11, 21, 24, 25, 28, 40, 42, 47, 49 a 51, 58, 61, 63, 70, 87,
89, 93, 108, 115, 117, 121, 136, 154, 166, 176, 193, 210, 214, 223,
228, 231, 234, 239, 242, 251, 259, 260, 277, 283, 286, 291, 296, 304,
323, 327, 328, 332, 333, 351, 372 e 377 e as Subemendas nºs 1 e 2 à
Emenda nº 190; e pela rejeição das Emendas nºs 14, 19, 22, 23, 29 a
34, 36 a 39, 41, 43, 44, 46, 53, 54, 57, 66, 73, 74, 76 a 86, 92, 94 a 96,
100 , 105, 106, 113, 116, 118 a 120, 127 a 130, 132 a 135, 138, 139,
141, 145, 146, 157, 158, 160, 162 a 165, 171, 177 a 189, 192, 194,
195, 203, 204, 206 a 208, 212, 216 a 221, 224, 225, 227, 229, 230,
233, 235, 236, 240 e 241. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a reunião conjunta do dia 17/12/2008, às
9h30min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Sebastião Helvécio, Presidente - João Leite - Antônio Carlos Arantes

- André Quintão.



2120
ATA DA 30ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/12/2008
Às 20h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Zé Maia, Lafayette de Andrada, Gilberto Abramo (substituindo este ao
Deputado Antônio Júlio, por indicação da Liderança do PMDB) e
Juarez Távora (representando o PV), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé
Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão
presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições da Comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e 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 356/2007 na forma do
vencido no 1º turno (relator: Deputado Juarez Távora); 2.758/2008 na
forma do vencido no 1º turno com a Emenda nº 1 (relator: Deputado
Gilberto Abramo) e 2.939/2008 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
Deputado Lafayette de Andrada). Na fase de discussão do parecer do
relator, Deputado Lafayette de Andrada, o qual conclui pela aprovação
do Projeto de Lei nº 2.921/2008 na forma do vencido no 1º turno, é
apresentada a Proposta de Emenda nº 1, do Deputado Sargento
Rodrigues. Submetido a votação, é o parecer aprovado, salvo a
proposta de emenda. Submetida a votação, é rejeitada a proposta de
emenda. O Projeto de Lei nº 2.547/2008 é retirado da pauta por
determinação do Presidente da Comissão, por não cumprir
pressupostos regimentais. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. O Presidente designa o
Deputado Lafayete de Andrada, relator dos Requerimentos nºs 3.151
e 3.152/2008. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para as reuniões extraordinária do dia 18/12/2008, às
10h30min, 14h30min, 18 e 20 horas, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.
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Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2008.
Sebastião Helvécio, Presidente - Lafayette de Andrada - Célio

Moreira - Antônio Júlio - Elisa Costa.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 24 DE DEZEMBRO DE 2008

ATAS
ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 10/12/2008
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada e Inácio
Franco (substituindo este ao Deputado Agostinho Patrús Filho, por
indicação da Liderança do BPS), membros da supracitada Comissão.
Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Lafayette de
Andrada, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento da Deputada Gláucia Brandão, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
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 2.232,
2.653 e 2.812/2008 (Deputado Inácio Franco); 2.761 e 2.840/2008
(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 2.232, 2.653 e 2.812/2008 (relator: Deputado
Inácio Franco); 2.761 e 2.840/2008 (relatora: Deputada Gláucia
Brandão). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco - Gláucia Brandão.

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 15/12/2008
Às 20h7min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Zé

Maia, Jayro Lessa, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada, Sebastião
Helvécio, Juarez Távora (substituindo este ao Deputado Agostinho
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Patrús Filho, por indicação da Liderança do BPS) e Weliton Prado
(substituindo a Deputada Elisa Costa, por indicação da Liderança do
PT), membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Adalclever Lopes. 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, são aprovados, cada um por sua
vez, os pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs
2.772 e 2.925/2008 (relator: Deputado Lafayette de Andrada); e
2.924/2008 (relator: Deputado Sebastião Helvécio), todos na forma do
vencido no 1º turno com as Emendas nº 1; 2.394 e 2.923/2008
(relator: Deputado Lafayette de Andrada); 2.574, 2.877 e 2.922/2008
(relator: Deputado Sebastião Helvécio) e 2.833/2008 (relator:
Deputado Zé Maia) na forma do vencido no 1º turno; 2.788/2008 na
forma do vencido no 1º turno com as Emendas nºs 1 e 2 (relator:
Deputado Jayro Lessa); e pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos
de Lei nºs 2.578/2008 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Constituição e Justiça, com a Emenda nº 1, da Comissão de
Administração Pública (relator: Deputado Sebastião Helvécio), e
2.827/2008 (relator: Deputado Lafayette de Andrada). Na fase de
discussão do parecer do relator, Deputado Jayro Lessa, que conclui
pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.269/2007, no 2º turno, na forma
do vencido no 1º turno com a Emenda nº 1, é apresentada a Proposta
de Emenda nº 1, do Deputado Agostinho Patrús Filho. Submetido a
votação, é o parecer aprovado, salvo a proposta de emenda.
Submetida a votação, é a proposta de emenda rejeitada, registrando-
se o voto contrário do Deputado Weliton Prado. O parecer sobre o
Projeto de Lei nº 2.921/2008, no 1º turno, deixa de ser apreciado em
virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator, Deputado
Sebastião Helvécio. Na fase de discussão dos pareceres dos
relatores, Deputado Sebastião Helvécio, que conclui pela aprovação
do Projeto de Lei nº 2.393/2008 com as Emendas nºs 1 e 2 ao vencido
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no 1º turno, e Deputado Zé Maia, que conclui pela aprovação do
Projeto de Lei nº 2.832/2008, no 2º turno, o Presidente defere os
pedidos de vista do Deputado Weliton Prado. O Projeto de Lei
Complementar nº 28/2007 e os Projetos de Lei nºs 637/2007 e
2.936/2008 são retirados da pauta por determinação do Presidente da
Comissão, por não cumprirem pressupostos regimentais. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 16 de dezembro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Juarez Távora - Lafayette de

Andrada.
ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 16/12/2008

Às 10h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar e Inácio Franco, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados Délio
Malheiros, João Leite e Gustavo Valadares. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Inácio Franco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. Passa-se à 1ª Fase da Ordem do Dia,
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 2.880/2008 na forma
do Substitutivo nº 2 com a Subemenda nº 1, apresentada, e pela
rejeição das Emendas nºs 1 a 4 (relator: Deputado Sávio Souza Cruz);
e 1.444/2007, na forma do Substitutivo nº 3, com as Emendas nºs 1 e
2, apresentadas (relator: Deputado Sávio Souza Cruz). Passa-se à 3ª
Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado João Leite em que solicita seja
encaminhado ofício ao Ministério Público Estadual e à Secretaria de
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Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
denunciando possível crime de natureza ambiental ocorrido em área
da Reserva Ecológica do Cercadinho, em Belo Horizonte, o qual pode
ser constatado através das fotografias anexas, e ainda seja solicitado,
em caráter de urgência, que a Feam proceda à fiscalização e à
autuação dos responsáveis, sendo exigida a imediata recuperação da
área degradada, além da aplicação das penalidades previstas em lei.
O Presidente recebe os seguintes requerimentos, que serão
apreciados oportunamente: da Deputada Ana Maria Resende em que
solicita a realização de audiência pública para se debater a situação
atual da construção da Barragem de Berizal; do Deputado Doutor
Rinaldo em que solicita a realização de audiência pública, juntamente
com a Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo,
com a finalidade de ouvir o Presidente da Gasmig sobre a construção
do ramal Centro-Oeste do Gasoduto, das proximidades do Município
de Betim até o Município de Divinópolis, preferencialmente margeando
a Rodovia MG-050; e do Deputado Fábio Avelar em que solicita a
realização de fórum técnico para avaliar a implementação, pelos
Municípios da Bacia Hidrográfica do Rio das Velhas, das disposições
constantes na Deliberação Normativa do Copam nº 96, de 12/4/2006,
alterada pela Deliberação Normativa do Copam nº 128, de
27/11/2008, que convoca os Municípios mineiros para o licenciamento
ambiental de sistema de tratamento de esgotos. 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 dezembro de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Wander Borges - Almir Paraca -

Fábio Avelar.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR N° 46/2008*
Comissão de Redação

O Projeto de Lei Complementar n° 46/2008, de autori a do Presidente
do Tribunal de Contas, que altera a Lei Complementar n° 102, de 17
de janeiro de 2008, foi aprovado no 2° turno, com a  Emenda n° 1 ao
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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 COMPLEMENTAR N° 46/2008
Altera a Lei Complementar n° 102, de 17 de janeiro de 2008, que

dispõe sobre a organização do Tribunal de Contas e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – O “caput” do art. 28 e o “caput” do art. 31 da Lei

Complementar n° 102, de 17 de janeiro de 2008, pass am a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 28 – O Ministério Público junto ao Tribunal compõe-se de sete
Procuradores nomeados pelo Governador do Estado, cujo provimento
observará as regras previstas na Constituição da República e na
Constituição do Estado.

(...)
Art. 31 – O Governador do Estado escolherá o Procurador-Geral do

Ministério Público junto ao Tribunal dentre aqueles indicados em lista
tríplice elaborada e composta pelos integrantes da carreira, e o
nomeará para mandato de dois anos, permitida uma recondução,
observado o mesmo procedimento.”.

Art. 2° – Esta lei complementar entra em vigor na d ata de sua
publicação.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gláucia

Brandão.
* - Republicado em virtude de incorreções verificadas na edição de

20/12/2008, na pág. 51, col. 1.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

2.785/2008
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 2.785/2008, de autoria do Gover nador do
Estado, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação
Governamental – PPAG 2008-2011, foi aprovado em turno único com
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as Emendas n°s 20, 52, 55, 56, 123, 155, 159, 161, 191, 196 a 202,
205, 211, 213, 215, 222, 243 a 250, 252 a 258, 261 a 273, 275, 276,
278, 279, 281, 282, 285, 287, 289, 290, 292 a 295, 297 a 303, 305 a
322, 324 a 326, 329, 330, 334 a 336, 338 a 350, 352 a 354, 357, 361 a
371, 373 a 376, 378 a 390 e 392 a 404; as Subemendas n° 1 às
Emendas n°s 2, 9 a 11, 19, 21, 23 a 25, 28, 40, 42, 47, 49 a 51, 58, 61,
63, 70, 87, 89, 93, 108, 115, 117, 121, 132, 136, 154, 166, 176, 193,
210, 214, 216, 223, 227, 228, 234, 242, 251, 259, 260, 277, 283, 286,
291, 296, 304, 323, 327, 328, 332, 333, 351, 358, 372 e 377, e as
Subemendas n°s 1 e 2 à Emenda n° 190.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.785/2008
Dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental

– PPAG 2008-2011.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° – Esta lei dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de

Ação Governamental – PPAG 2008-2011 –, conforme determina o art.
7° da Lei n° 17.347, de 16 de janeiro de 2008.

Art. 2° – Integram esta lei os Anexos I, II, III e IV, nos seguintes
termos:

I – o Anexo I contém os programas e as ações da Administração
Pública Estadual, organizados pelas áreas de resultados definidas na
Lei n° 17.007, de 28 de setembro de 2007, que atual iza o Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI –, evidenciando os
Programas Estruturadores, os Programas Associados e os Programas
Especiais;

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

III – o Anexo III contém o demonstrativo de programas e ações
incluídos e excluídos, com a exposição sucinta dos motivos que
justificam a alteração;
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IV – o Anexo IV contém as alterações introduzidas no âmbito do

Poder Legislativo a serem incorporadas pelo Poder Executivo ao texto
dos Anexos I e II desta lei.

§ 1° – Os Anexos I e II desta lei atualizam os Anex os I e II da Lei n°
17.347, de 16 de janeiro de 2008, contendo as respectivas inclusões e
alterações, qualitativas ou quantitativas, efetuadas em programas,
indicadores, ações e demais atributos.

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

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

Art. 3° – Os Poderes Legislativo e Executivo efetua rão os ajustes
necessários à compatibilização do planejamento para o exercício de
2009 contido na Revisão do PPAG 2008-2011 e na Lei Orçamentária
para o mesmo exercício.

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

Art. 5° – Serão realizadas, nos meses de junho e no vembro de 2009,
no âmbito do Poder Legislativo, audiências públicas de avaliação dos
resultados alcançados pelos programas estruturadores.

Parágrafo único – Nas audiências a que se refere o "caput", serão
apresentados demonstrativos da execução física e financeira
regionalizada dos programas estruturadores no período de referência,
bem como a programação para o período seguinte.

Art. 6° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2008.



2129
Lafayette de Andrada, Presidente - Juarez Távora, relator - Gláucia

Brandão.
ANEXO IV

(a que se refere o inciso IV do art. 2º da Lei nº , de de de )
1 –
Programa: 004 – ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS

SOCIOEDUCATIVAS
Ação nova: 4360 – Atendimento ao Adolescente em Conflito com a

Lei em Cumprimento de Medida de Semiliberdade
Unidade Orçamentária: 1451 – SECRETARIA DE ESTADO DE

DEFESA SOCIAL
Finalidade: Promover o atendimento a adolescentes em

cumprimento de medida socioeducativa de semiliberdade,
proporcionando condições adequadas para sua responsabilização e
desenvolvimento, assegurando o atendimento tanto a adolescentes do
sexo feminino quanto do masculino.

Produto: VAGA DISPONIBILIZADA PARA CUMPRIMENTO DE
MEDIDAS DE SEMILIBERDADE

Unidade de medida: VAGA
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamentos compensatórios:
Valor (R$): 6.900.425,00 – Programa: 004 – ATENDIMENTO ÀS

MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS – Ação: 4362 – APRIMORAMENTO
E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DAS MEDIDAS DE MEIO ABERTO

Valor (R$): 599.575,00 – Programa: 004 – ATENDIMENTO ÀS
MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS – Ação: 4363 – ATENDIMENTO ÀS
CONDIÇÕES OPERACIONAIS DOS CENTROS
SOCIOEDUCATIVOS

2 –
Programa: 004 – ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS

SOCIOEDUCATIVAS
Ação: 1205 – CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS
Mudança de finalidade para: Reduzir o déficit de vagas para os

públicos feminino e masculino no Estado, visando à criação de
unidades regionalizadas e adequadas ao atendimento ao adolescente
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autor de ato infracional, bem como a retirada de adolescentes que
cumprem medida socioeducativa em cadeias públicas.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
3 –
Programa: 004 – ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS

SOCIOEDUCATIVAS
Ação: 1205 – CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
4 –
Programa: 004 – ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS

SOCIOEDUCATIVAS
Ação: 1338 – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, FORMAÇÃO E

CAPACITAÇÃO DE EQUIPES SOCIOEDUCATIVAS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
5 –
Programa: 004 – ATENDIMENTO ÀS MEDIDAS

SOCIOEDUCATIVAS
Ação: 4368 – ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE EGRESSOS
Mudança de finalidade para: Promover o atendimento aos

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.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
6 –
Programa: 005 – AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS

ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL
Ação: 1274 – IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO
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INTEGRADO

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
7 –
Programa: 005 – AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS

ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL
Ação: 1276 – IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO

VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE
DEFESA SOCIAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
8 –
Programa: 005 – AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS

ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL
Ação: 1277 – IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE POLICIAMENTO

COMUNITÁRIO, PREVENÇÃO ATIVA E SEGURANÇA CIDADÃ
Mudança de finalidade 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.

9 –
Programa: 005 – AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS

ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL
Ação: 1278 – APERFEIÇOAMENTO E PROMOÇÃO DA

QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
10 –
Programa: 005 – AVALIAÇÃO E QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS

ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL
Ação: 1279 – AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DO SISTEMA DE

DEFESA SOCIAL
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
11 –
Programa: 020 – EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL
Mudança de nome para: Expansão, Modernização e Humanização

do Sistema Prisional
Mudança de objetivo para: 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.

12 –
Programa: 020 – EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL
Ação: 1081 – CONSTRUÇÃO DE NOVAS UNIDADES DO SISTEMA

PRISIONAL (SETOP)
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
13 –
Programa: 020 – EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL
Ação: 1357 – CONSTRUÇÃO DE ACESSOS A UNIDADES

PRISIONAIS – SETOP
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
14 –
Programa: 020 – EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA

PRISIONAL
Ação: 4281 – INCENTIVO À AMPLIAÇÃO DO SISTEMA APAC
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
15 –



2133
Programa: 021 – GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E

INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL
Ação: 1187 – IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS

INTEGRADAS – SEDS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 40.000,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4323 –
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM

16 –
Programa: 021 – GESTÃO INTEGRADA DE AÇÕES E

INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL
Ação: 1187 – IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS

INTEGRADAS – SEDS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
17 –
Programa: 034 – PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE
Ação: 4266 – REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE PESSOAS EGRESSAS

DO SISTEMA PRISIONAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
18 –
Programa: 034 – PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE
Ação: 4269 – CONSTITUIÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS E

PROJETOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE DROGA
Mudança de produto para: INSTITUIÇÃO SELECIONADA PARA

ATENDIMENTO
Mudança de unidade de medida para: INSTITUIÇÃO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
19 –
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Programa: 034 – PREVENÇÃO SOCIAL DA CRIMINALIDADE
Ação: 4453 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS PENAS

E MEDIDAS ALTERNATIVAS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
20 –
Programa: 160 – REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL

E ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO
Ação: 4109 – CENTRO DE REFERÊNCIA EM ÁLCOOL, TABACO E

OUTRAS DROGAS
Mudança de finalidade para: Integrar as ações de atenção ao

dependente químico e ao familiar, consolidadas na política pública
sobre drogas, e minimizar o impacto do uso e abuso de álcool, tabaco
e outras drogas que possam comprometer a saúde e a segurança.

21 –
Programa: 160 – REDE COMPLEMENTAR DE SUPORTE SOCIAL

E ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO
Ação: 4434 – ANTIDROGAS – APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO

ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DOS
ENTORPECENTES

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
22 –
Programa: 183 – ADMINISTRAÇÃO DE TRÂNSITO
Ação: 4504 – EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
23 –
Programa: 189 – PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA,

EXERCÍCIO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
Ação: 1329 – CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE GRANDE

PORTE DE UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
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2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.

24 –
Programa: 189 – PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA,

EXERCÍCIO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA E INVESTIGAÇÃO CRIMINAL
Ação: 1344 – REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS
Mudança de 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.

25 –
Programa: 039 – PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS E INSERÇÃO

REGIONAL (INCLUSIVE AGRONEGÓCIO)
Ação: 4646 – ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA AS REGIÕES

NORTE DE MINAS, JEQUITINHONHA, MUCURI E RIO DOCE
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
26 –
Programa: 059 – CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO

PRODUTIVA
Ação: 1361 – IMPLANTAÇÃO DO PLANO DE INCENTIVOS PARA

A ATRACAO DE INVESTIMENTOS NA REGIAO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
27 –
Programa: 059 – CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO

PRODUTIVA
Ação: 1362 – IMPLEMENTAÇÃO DA REDE DE ELABORAÇÃO

PARTICIPATIVA DE PROJETOS COMUNITÁRIOS
Mudança de finalidade para: Estimular a captação de recursos, o

associativismo, o cooperativismo, a educação ambiental, a cidadania
e a autonomia das comunidades da região; melhorar os indicadores
socioeconômicos; promover o capital social e a consolidação de
redes; tornar mais eficientes a gestão pública e a alocação de
recursos; e promover uma política territorial eficiente sob o aspecto
socioeconômico.
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Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
28 –
Programa: 059 – CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO

PRODUTIVA
Ação: 1363 – IMPLANTAÇÃO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL

PARA AS EMPRESAS DA REGIÃO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
29 –
Programa: 059 – CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO

PRODUTIVA
Ação: 1364 – MELHORIA TECNOLÓGICA DA PRODUÇÃO DA

AGRICULTURA FAMILIAR
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
30 –
Programa: 059 – CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO

PRODUTIVA
Ação: 1365 – SISTEMA DE INFORMAÇÃO GERENCIAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
31 –
Programa: 059 – CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO

PRODUTIVA
Ação: 1366 – ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO E

MONITORAMENTO DO PROJETO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
32 –
Programa: 059 – CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO

PRODUTIVA
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Ação: 1367 – INFRA-ESTRUTURA DE APOIO TECNOLÓGICO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
33 –
Programa: 059 – CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO

PRODUTIVA
Ação: 1375 – CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
34 –
Programa: 059 – CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO

PRODUTIVA
Ação: 1398 – CENTRO TECNOLÓGICO DE CONVIVÊNCIA COM A

SECA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
35 –
Programa: 059 – CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO

PRODUTIVA
Ação: 1399 – IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO

DE SEMENTES
Mudança de finalidade para: Dinamizar os processos de produção

agrícola, garantindo a inclusão da agricultura familiar, buscando a
continuidade da produção de alimentos e proteção ambiental por meio
da distribuição de sementes de qualidade garantida, utilizando,
também, sementes crioulas específicas de cada região.

36 –
Programa: 059 – CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO

PRODUTIVA
Ação: 1400 – MELHORIA DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE

RECURSOS HIDRICOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
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37 –
Programa: 059 – CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO

PRODUTIVA
Ação: 4425 – DIVULGAÇÃO DOS PRODUTOS

CARACTERÍSTICOS DA REGIÃO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
38 –
Programa: 059 – CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO

PRODUTIVA
Ação: 4475 – APOIO ÀS AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM

PEQUENAS COMUNIDADES
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
39 –
Programa: 059 – CONVIVÊNCIA COM A SECA E INCLUSÃO

PRODUTIVA
Ação: 4482 – PROGRAMA DE APOIO A EMPRESAS E

COOPERATIVAS
Mudança de finalidade para: Viabilizar o apoio financeiro a

microempresas, empresas de pequeno e médio portes e cooperativas
rurais e urbanas localizadas em Municípios afetados por longa
estiagem.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
40 –
Programa: 127 – INFRA-ESTRUTURA RURAL
Ação: 4184 – CONSTRUÇÃO DE BACIAS DE CAPTAÇÃO E

TERRACEAMENTO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
41 –
Programa: 156 – COMUNIDADE VIVA
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Ação: 1227 – IMPLANTAÇÃO DE COZINHAS COMUNITÁRIAS

SERTANEJAS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
42 –
Programa: 243 – FUNDERUR – APOIO AO PEQUENO PRODUTOR

RURAL
Ação: 1292 – APOIO FINANCEIRO A PRODUTORES RURAIS DO

NORTE DE MINAS E VALE DO JEQUITINHONHA.
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
43 –
Programa: 014 – DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DE

PROFESSORES
Ação nova: 4082 – Apoio à Formação de Nível Superior
Unidade Orçamentária: 1261 – SECRETARIA DE ESTADO DE

EDUCAÇÃO
Finalidade: Garantir aos professores da educação básica o acesso à

formação superior.
Produto: PROFESSOR FORMADO
Unidade de medida: PROFESSOR
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 200.000,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4331 –
COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA

44 –
Programa: 014 – DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DE

PROFESSORES
Ação: 1387 – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E AVALIAÇÃO DE

PROFESSORES – ENSINO FUNDAMENTAL
Mudança de finalidade para: Elevar a qualificação profissional dos

professores da educação básica, inclusive para os que atuam nas
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escolas do campo, com a participação dos profissionais da educação
no desenvolvimento da metodologia adotada.

45 –
Programa: 014 – DESEMPENHO E QUALIFICAÇÃO DE

PROFESSORES
Ação: 1388 – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E AVALIAÇÃO DE

PROFESSORES – ENSINO MÉDIO
Mudança de finalidade para: Elevar a qualificação profissional dos

professores da educação básica, inclusive para os que atuam nas
escolas do campo, com a participação dos profissionais da educação
no desenvolvimento da metodologia adotada.

46 –
Programa: 019 – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
Mudança de objetivo para: Incrementar o aprendizado dos alunos

por meio da ampliação do tempo diário de permanência na escola,
com prioridade para o atendimento de crianças e jovens em áreas de
vulnerabilidade social e com a participação da comunidade escolar na
formulação das diretrizes do programa e no acompanhamento de seus
resultados.

47 –
Programa: 019 – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
Ação: 1225 – AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL
Mudança de finalidade para: Incrementar o aprendizado dos alunos

por meio da ampliação do tempo diário de permanência na escola,
com prioridade para o atendimento de crianças e jovens em áreas de
vulnerabilidade social, garantindo-se a oferta de atividades esportivas
de modalidades diversas no contraturno escolar.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
48 –
Programa: 019 – ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL
Ação: 4034 – AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE MERENDA ESCOLAR

NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL
Mudança de finalidade para: Oferecer merenda escolar nas escolas

de tempo integral, suprindo-se as necessidades nutricionais diárias
dos alunos por meio da garantia de, no mínimo, três refeições durante
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o período de permanência do aluno na escola.

49 –
Programa: 030 – NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E

ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 1024 – MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA,

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES – ENSINO
FUNDAMENTAL

Mudança de finalidade para: Melhorar a infra-estrutura física das
escolas de ensino fundamental, inclusive das escolas do campo, por
meio da implantação de padrões básicos de rede física, mobiliário,
equipamentos, recursos didáticos e pedagógicos, dotando as escolas
de refeitórios e instalações sanitárias adequadas, de equipamentos e
utensílios para as cozinhas, de bibliotecas com acervo adequado e
atualizado e efetuando as adaptações físicas necessárias à promoção
da acessibilidade dos alunos com deficiência, procedendo a consulta
prévia aos colegiados escolares para definição das demandas.

50 –
Programa: 030 – NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E

ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 1109 – MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA,

MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES – ENSINO MÉDIO
Mudança de finalidade para: Melhorar a infra-estrutura física das

escolas de ensino médio, inclusive das escolas do campo, por meio
da implantação de padrões básicos de rede física, mobiliário,
equipamentos, recursos didáticos e pedagógicos, dotando as escolas
de refeitórios e instalações sanitárias adequadas, de equipamentos e
utensílios para as cozinhas, de bibliotecas com acervo adequado e
atualizado e efetuando as adaptações físicas necessárias à promoção
da acessibilidade dos alunos com deficiência, procedendo a consulta
prévia aos colegiados escolares para definição das demandas.

51 –
Programa: 030 – NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E

ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 1372 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE

ESCOLAS RURAIS
Mudança de nome da ação para: Melhoria da Infra-estrutura Física

das Escolas Rurais e Desenvolvimento da Educação no Campo
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Mudança de finalidade para: Melhorar a infra-estrutura das escolas

com menos de 65 alunos localizadas na zona rural e promover o
desenvolvimento da educação no campo, fundamentado nas
especificidades da sua organização escolar e curricular.

Mudança de produto para: ESCOLA RURAL ATENDIDA
52 –
Programa: 030 – NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E

ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 4452 – ESCOLA EM REDE – ENSINO FUNDAMENTAL
Mudança de finalidade para: Propiciar às escolas do sistema

educacional de ensino fundamental oportunidades e condições de
atuação de forma mais articulada e cooperativa por meio da cultura do
trabalho em rede e da incorporação das novas tecnologias da
informação às suas atividades educativas e administrativas,
garantindo-se aos professores a qualificação necessária para a
utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs.

53 –
Programa: 030 – NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E

ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 4476 – ESCOLA EM REDE – ENSINO MÉDIO
Mudança de finalidade para: Propiciar às escolas do sistema

educacional de ensino médio, oportunidades e condições de atuação
de forma mais articulada e cooperativa por meio da cultura do trabalho
em rede e da incorporação das novas tecnologias da informação às
suas atividades educativas e administrativas, garantindo-se aos
professores a qualificação necessária para a utilização das
Tecnologias de Informação e Comunicação – TICs.

54 –
Programa: 030 – NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E

ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 4479 – SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL –

ENSINO FUNDAMENTAL
Mudança de finalidade para: Promover, com a participação dos

colegiados escolares na definição da metodologia utilizada na ação, a
qualificação dos profissionais da educação no ensino fundamental
com vistas a contribuir para a qualidade da educação.

55 –
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Programa: 030 – NOVOS PADRÕES DE GESTÃO E

ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 4487 – SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL –

ENSINO MÉDIO
Mudança de finalidade para: Promover, com a participação dos

colegiados escolares na definição da metodologia utilizada na ação, a
qualificação dos profissionais da educação no ensino médio com
vistas a contribuir para a qualidade da educação.

56 –
Programa: 051 – SISTEMAS DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DO

ENSINO E DAS ESCOLAS
Mudança de objetivo para: Consolidar o sistema de avaliação

educacional e institucional, com a participação dos colegiados
escolares na definição da metodologia, e avaliar periodicamente a
qualidade do ensino em todas as escolas de Minas Gerais,
subsidiando a gestão escolar orientada para resultados.

57 –
Programa: 180 – MELHORIA DO ENSINO MÉDIO
Ação: 2036 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE

PRÉDIOS ESCOLARES – ENSINO MÉDIO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
58 –
Programa: 180 – MELHORIA DO ENSINO MÉDIO
Ação: 2036 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE

PRÉDIOS ESCOLARES – ENSINO MÉDIO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
59 –
Programa: 232 – ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA
Ação nova: 2138 – Atendimento à Escola Família Agrícola – Ensino

Fundamental em Tempo Integral
Unidade Orçamentária: 1261 – SECRETARIA DE ESTADO DE

EDUCAÇÃO
Finalidade: Repassar recursos financeiros para apoio às escolas



2144
família agrícola conforme a modalidade ensino fundamental em tempo
integral do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb.

Produto: ALUNO DO ENSINO FUNDAMENTAL BENEFICIADO
Unidade de medida: ALUNO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 1.192.164,00 – Programa: 232 – ESCOLA FAMÍLIA

AGRÍCOLA – Ação: 4587 – ATENDIMENTO A ESCOLA FAMÍLIA
AGRÍCOLA

60 –
Programa: 232 – ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA
Ação nova: 2139 – Atendimento à Escola Família Agrícola – Ensino

Médio Integrado à Educação Profissional
Unidade Orçamentária: 1261 – SECRETARIA DE ESTADO DE

EDUCAÇÃO
Finalidade: Repassar recursos financeiros para apoio às Escolas

Família Agrícola conforme a modalidade ensino médio integrado à
educação profissional do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
– Fundeb.

Produto: ALUNO DO ENSINO MÉDIO BENEFICIADO
Unidade de medida: ALUNO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 1.427.483,00 – Programa: 232 – ESCOLA FAMÍLIA

AGRÍCOLA – Ação: 4587 – ATENDIMENTO À ESCOLA FAMÍLIA
AGRÍCOLA

61 –
Programa: 232 – ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA
Ação: 4587 – ATENDIMENTO À ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA
Mudança de nome da ação para: Melhoria da Infra-Estrutura das

Escolas Família Agrícola
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Mudança de finalidade para: Repassar recursos financeiros às

Escolas Família Agrícola para subsidiar a execução de obras de infra-
estrutura.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
62 –
Programa: 233 – COOPERAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIO
Ação nova: 2103 – Transporte Escolar
Unidade Orçamentária: 1261 – SECRETARIA DE ESTADO DE

EDUCAÇÃO
Finalidade: Oferecer transporte escolar aos alunos do ensino

fundamental e do ensino médio da rede estadual, visando à promoção
do acesso e permanência na escola.

Produto: ALUNO BENEFICIADO
Unidade de medida: ALUNO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 33.023.634,00 – Programa: 233 – COOPERAÇÃO

ESTADO E MUNICÍPIO – Ação: 4191 – ATENDIMENTO AOS
MUNICÍPIOS

63 –
Programa: 233 – COOPERAÇÃO ESTADO E MUNICÍPIO
Ação: 4191 – ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS
Mudança de finalidade para: Disponibilizar recursos humanos,

materiais e financeiros aos Municípios, visando à melhoria dos
padrões de qualidade do ensino.

64 –
Programa: 234 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Ação nova: 2133 – Hortas Escolares
Unidade Orçamentária: 1261 – SECRETARIA DE ESTADO DE

EDUCAÇÃO
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
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adequados.

Produto: ESCOLA ATENDIDA
Unidade de medida: ESCOLA
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 100.000,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4323 –
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM

65 –
Programa: 234 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Ação nova: 4092 – Capacitação Continuada de Recursos Humanos

Envolvidos na Alimentação Escolar
Unidade Orçamentária: 1261 – SECRETARIA DE ESTADO DE

EDUCAÇÃO
Finalidade: Capacitar os profissionais envolvidos na execução do

programa de alimentação escolar na rede estadual, com a
colaboração de nutricionistas e técnicos de nutrição e dietética.

Produto: ESCOLA ATENDIDA
Unidade de medida: ESCOLA
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 250.000,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4332 – CENTRO
DE REMANEJAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL – UNIDADE
GAMELEIRA

66 –
Programa: 234 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Ação: 2101 – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Mudança de finalidade para: Fornecer alimentação aos alunos das

escolas públicas estaduais e das Escolas Família Agrícola,
contribuindo para suprir as suas necessidades nutricionais.

67 –
Programa: 235 – MELHORIA DO ENSINO FUNDAMENTAL
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Ação: 2096 – CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE

PRÉDIOS ESCOLARES – ENSINO FUNDAMENTAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
68 –
Programa: 240 – ATENDIMENTO AO ENSINO PROFISSIONAL
Ação: 4190 – DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
69 –
Programa: 003 – ARRANJOS PRODUTIVOS EM

BIOTECNOLOGIA, BIOCOMBUSTÍVEIS, ELETROELETRÔNICOS E
SOFTWARES

Ação: 4699 – INDUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE
PESQUISA

Mudança de finalidade para: Induzir programas e projetos, visando
ao desenvolvimento dos arranjos produtivos locais definidos no projeto
estruturador, implantar e manter "bureaus" de inteligência, inclusive o
de biocombustíveis em Ituiutaba.

70 –
Programa: 042 – REDE DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL

ORIENTADA PELO MERCADO
Ação: 4117 – IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE

MONITORAMENTO DE EGRESSOS
Mudança de produto para: PESQUISA QUALITATIVA REALIZADA
Mudança de unidade de medida para: PESQUISA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
71 –
Programa: 043 – REDE DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
Ação: 4066 – PROGRAMA DE INCENTIVO À INOVAÇÃO – PII
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
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72 –
Programa: 050 – CERTIFICA MINAS
Ação nova: 4121 – Incentivo à Adoção do Modo de Produção

Orgânico na Cadeia Produtiva do Café
Unidade Orçamentária: 3041 – EMPRESA DE ASSISTÊNCIA

TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Finalidade: Implantar ação piloto de divulgação e incentivo à adoção

de 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
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 100.000,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4331 –
COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA

73 –
Programa: 210 – GERAÇÃO DE CONHECIMENTO E DE

TECNOLOGIA AGROPECUÁRIA
Ação: 4021 – DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL
Mudança de finalidade para: Gerar conhecimento e tecnologia para

o agronegócio e a agricultura familiar.
74 –
Programa: 211 – INDUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO

E TECNOLÓGICO
Ação nova: 1063 – Desenvolvimento Científico e Tecnológico
Unidade Orçamentária: 1221 – SECRETARIA DE ESTADO DE

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Finalidade: Promover o desenvolvimento científico e tecnológico, por

meio da implantação de centros tecnológicos, parques de tecnologia e
centros de excelência.

Produto: CENTRO IMPLANTADO
Unidade de medida: CENTRO
Metas por região (R$1,00)
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* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 500.000,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4331 –
COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA

75 –
Programa: 242 – SUPERVISÃO E EXPANSÃO DO ENSINO

SUPERIOR
Ação nova: 1038 – Apoio a Implantação de Extensão Universitária

Pública em Governador Valadares
Unidade Orçamentária: 1221 – SECRETARIA DE ESTADO DE

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
Finalidade: Proporcionar à população da região acesso ao ensino

superior público, contribuindo para o desenvolvimento regional.
Produto: UNIVERSIDADE IMPLANTADA
Unidade de medida: UNIVERSIDADE
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 10.000,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4331 –
COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA

76 –
Programa: 012 – CRESCE MINAS: OFERTA E DISTRIBUIÇÃO DE

ENERGIA ELÉTRICA
Ação: 3011 – CONSTRUÇÃO, REFORMA E REFORÇO DAS

REDES DE MÉDIA E BAIXA TENSÕES
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
77 –
Programa: 012 – CRESCE MINAS: OFERTA E DISTRIBUIÇÃO DE

ENERGIA ELÉTRICA
Ação: 3012 – AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE INSTALADA DE

TRANSFORMAÇÃO PELA EXPANSÃO DO SISTEMA DE
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SUBTRANSMISSÃO (LINHAS DE TRANSMISSÃO, SUBESTAÇÕES
E TELECOMUNICAÇÃO)

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
78 –
Programa: 040 – PROMOÇÃO E ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS

ESTRATÉGICOS E DESENVOLVIMENTO DAS CADEIAS
PRODUTIVAS DAS EMPRESAS-ÂNCORAS

Ação: 4653 – ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA A CADEIA
DE BIOENERGIA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
79 –
Programa: 196 – PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO INDUSTRIAL, COMERCIAL, DE SERVIÇOS E DO
COOPERATIVISMO

Ação: 4097 – AÇÕES PARA O FOMENTO E APOIO AO
COOPERATIVISMO E NEGÓCIOS COLETIVOS

Mudança de finalidade para: Fortalecer e consolidar os negócios
coletivos em Minas Gerais, em especial o cooperativismo e
associações econômicas, com base em iniciativas diversas que
demonstrem e aumentem as vantagens de produzir e comercializar
coletivamente, possibilitando prosperidade e desenvolvimento dos
negócios, redução da informalidade e competitividade nos mercados
interno e externo.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
80 –
Programa: 038 – PROMG PLENO – PROGRAMA DE

RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO RODOVIÁRIA DO ESTADO DE
MINAS GERAIS

Ação: 1317 – ELABORAÇÃO DE PROJETOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
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2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.

81 –
Programa: 056 – POTENCIALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA

LOGÍSTICA DA FRONTEIRA AGROINDUSTRIAL
Ação: 1272 – PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS

EM OUTRAS REGIÕES
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
82 –
Programa: 056 – POTENCIALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA

LOGÍSTICA DA FRONTEIRA AGROINDUSTRIAL
Ação: 1353 – PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS

NO TRIÂNGULO E ALTO-PARANAÍBA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 10.000,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4323 –
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM

83 –
Programa: 057 – PROGRAMA DE AUMENTO DA CAPACIDADE E

SEGURANÇA DOS CORREDORES DE TRANSPORTE
Ação: 1356 – ADEQUAÇÃO E AUMENTO DA CAPACIDADE

VIÁRIA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
84 –
Programa: 116 – CAMINHOS DE MINAS
Ação: 4127 – MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
85 –
Fica excluído o Programa 152 – Programa Aeroportuário de Minas
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Gerais – Proaero.

86 –
Programa: 186 – MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DOS

ACESSOS VIÁRIOS
Ação: 1208 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE

ESTRADAS TURÍSTICAS E ECOLÓGICAS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
87 –
Programa: 216 – PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE

RODOVIAS
Ação: 4076 – IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E

RECUPERAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 10.000,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4323 –
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM

88 –
Programa: 216 – PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE

RODOVIAS
Ação: 4543 – IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(PONTES E VIADUTOS)
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
89 –
Programa: 216 – PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE

RODOVIAS
Ação: 4543 – IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

(PONTES E VIADUTOS)
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
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Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 20.000,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4323 –
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM

90 –
Programa novo: .... – Programa de Apoio Habitacional aos Militares
Área de Resultado: Programas Especiais
Unidade Responsável: 9 – a definir
Tipo de Programa: Apoio a Políticas Públicas e Áreas Específicas
Objetivo: Proporcionar aos militares e suas famílias possibilidades

concretas de residir em locais que minimizem situações de riscos
inerentes à sua atividade profissional, garantindo melhores condições
para o exercício das atividades ligadas à segurança pública no
Estado.

Ação nova: 4140 – Financiamento Habitacional aos Servidores
Militares

Unidade Orçamentária: 9 – a definir
Finalidade: Conceder financiamento para assistência à habitação

aos servidores militares, propiciando condições essenciais para o
desempenho das atribuições institucionais das organizações militares.

Produto: FINANCIAMENTO CONCEDIDO
Unidade de medida: FINANCIAMENTO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 1.000,00 – Programa: 999 – RESERVA DE

CONTINGÊNCIA – Ação: 9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA
91 –
Programa: 701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Ação: 2009 – DIREÇÃO ADMINISTRATIVA
Mudança de finalidade para: Elaborar o planejamento estratégico e

operacional segundo diretrizes da Mesa da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais e executar serviços de apoio e suporte de
natureza técnico-administrativa, visando ao cumprimento das
atribuições institucionais.

92 –



2154
Programa: 701 – APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Ação: 2074 – OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS

VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS
Mudança de finalidade para: Desenvolver ações que viabilizem o

bom funcionamento dos conselhos estaduais do idoso, dos direitos da
criança e do adolescente, da pessoa com deficiência, de participação
e integração da comunidade negra, da mulher, dos direitos humanos,
dos direitos difusos, bem como o fomento à implantação de conselhos
municipais correlatos.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
93 –
Programa: 706 – ATENÇÃO À SAÚDE
Ação nova: 4094 – Estruturação e Operacionalização do Sistema de

Vigilância Alimentar e Nutricional – Sisvan – em Minas Gerais
Unidade Orçamentária: 4291 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Finalidade: Garantir a alimentação permanente de dados do Sisvan

e realizar o diagnóstico e a avaliação do funcionamento do sistema no
Estado.

Produto: MUNICÍPIOS COM SISVAN EM OPERAÇÃO
Unidade de medida: MUNICÍPIO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 1.000.000,00 – Programa: 706 – ATENÇÃO À SAÚDE –

Ação: 4391 – PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE
94 –
Programa: 706 – ATENÇÃO À SAÚDE
Ação nova: 4107 – Apoio Técnico e Financeiro à Implantação de

Centros de Atenção Psicossocial – Caps
Unidade Orçamentária: 4291 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Finalidade: Incentivar técnica e financeiramente os Municípios e os

Consórcios Intermunicipais de Saúde a implementarem Caps-i, para
atenção à saúde mental infanto-juvenil, e Caps-ad, para atenção à
saúde mental dos usuários de álcool e drogas.
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Produto: MUNICÍPIO/CONSÓRCIO BENEFICIADO
Unidade de medida: MUNICÍPIO/CONSÓRCIO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 900.000,00 – Programa: 706 – ATENÇÃO À SAÚDE –

Ação: 4391 – PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE
95 –
Programa: 706 – ATENÇÃO À SAÚDE
Ação: 4182 – POLÍTICAS E AÇÕES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE
Mudança de finalidade para: Organizar as ações de saúde no âmbito

do SUS, de modo resolutivo, em todos os níveis de atenção nos
aspectos assistenciais e de acolhimento (diagnóstico, tratamento,
recuperação e reabilitação), aumentando o acesso dos usuários aos
serviços.

96 –
Programa: 706 – ATENÇÃO À SAÚDE
Ação: 4192 – MAIS VIDA
Mudança de finalidade para: Elaborar e coordenar a implantação

das políticas públicas para a população idosa no Estado de Minas
Gerais e garantir atenção à saúde dos idosos residentes em
instituições de longa permanência.

97 –
Programa: 706 – ATENÇÃO À SAÚDE
Ação: 4468 – ATENÇÃO À SAÚDE INDÍGENA
Mudança de nome da ação para: Atenção à Saúde das

Comunidades Indígenas e Quilombolas
Mudança de finalidade para: Estruturar a atenção primária à saúde

nas aldeias indígenas e nas comunidades quilombolas, garantindo a
eqüidade e a qualidade de acesso das populações.

98 –
Programa: 708 – GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS
Ação: 2093 – CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DE MINAS

GERAIS
Mudança de finalidade para: Disponibilizar recursos orçamentários e

financeiros para o desenvolvimento das atividades do Conselho
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Estadual de Saúde de Minas Gerais, bem como para o fortalecimento
dos conselhos municipais.

99 –
Programa: 726 – ACESSO À JUSTIÇA
Ação: 1099 – IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ASSISTÊNCIA

JURÍDICA ESPECIALIZADA
Mudança de finalidade para: Implantar núcleos de assistência

jurídica especializada, tendo em vista o atendimento aos públicos
considerados prioritários por sua vulnerabilidade social, tais como
mulheres, idosos, crianças, adolescentes, consumidores, portadores
de deficiência, inclusive deficientes mentais e autistas.

100 –
Programa: 727 – EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
Ação nova: 1045 – Elaboração de Projetos Visando à Ampliação do

"Campus" da Universidade Federal de São João Del Rey em
Divinópolis

Unidade Orçamentária: 1301 – SECRETARIA DE ESTADO DE
TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS

Finalidade: Elaborar projetos arquitetônicos e executivos para
ampliar o "campus" da Universidade Federal de São João Del Rey, no
Município de Divinópolis.

Produto: PROJETO ELABORADO
Unidade de medida: PROJETO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 10.000,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4323 –
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM

101 –
Programa: 727 – EDIFICAÇÕES PÚBLICAS
Ação: 1118 – CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE

PRÉDIOS PÚBLICOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
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102 –
Programa: 729 – PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: 4239 – ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E

ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Mudança de finalidade para: Proporcionar a produção de normas

adequadas à realidade política, social e econômica da sociedade
mineira; avaliar a execução das políticas públicas; definir as diretrizes
do planejamento estratégico da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais; divulgar os trabalhos realizados por essa instituição; e
incentivar a participação popular.

103 –
Programa: 732 – SEGURANÇA ALIMENTAR
Ação: 2046 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO

DE SEGURANÇA ALIMENTAR DE MINAS GERAIS – CONSEA/MG
Mudança de finalidade para: Coordenar as ações do Conselho de

Segurança Alimentar de Minas Gerais – Consea/MG – e apoiar os
Conselhos Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável – CRSANS.

104 –
Programa: 733 – PROGRAMA DE APOIO AO

DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL – PADEM
Ação: 1167 – APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL
Mudança de finalidade para: Promover o desenvolvimento

socioeconômico dos Municípios mineiros.
Mudança de produto para: CONVÊNIO CELEBRADO
Mudança de unidade de medida para: CONVÊNIO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
105 –
Programa: 773 – PROGRAMA PREVENTIVO EM SAÚDE

OCUPACIONAL
Ação: 4650 – PREVENIR DOENÇAS OCUPACIONAIS
Mudança de finalidade para: Promover e manter a saúde dos

servidores públicos estaduais, por meio de levantamentos ambientais,
treinamentos, exames periódicos e outras ações especificas e
conseqüentemente, reduzir o absenteísmo; reduzir e evitar o
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agravamento de patologias relacionadas ao uso profissional da voz e
de patologias/sofrimentos mentais resultantes do exercício das
atividades de Agente de Segurança Penitenciário e Socioeducativo.

106 –
Programa: 776 – CONSTRUÇÃO E REFORMA PREDIAIS
Ação: 1326 – AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 50.000,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4344 – PRESÍDIO
INSPETOR JOSÉ MARTINHO DRUMOND

107 -
Programa: 018 – ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE
Mudança de objetivo para: Ampliar para os alunos do ensino médio

da rede estadual e para os professores de educação infantil as
oportunidades de formação profissional de nível técnico e de
magistério normal, a partir de diagnóstico sobre o perfil e as
demandas de qualificação dos alunos e do mercado.

108 -
Programa: 018 – ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE
Ação: 4306 – ATENDIMENTO AO ENSINO MÉDIO

PROFISSIONALIZANTE
Mudança de finalidade para: Ampliar para os alunos do ensino

médio da rede estadual as oportunidades de formação profissional de
nível técnico e apoiar a formação e a capacitação profissional de
professores da educação infantil, inclusive por meio de parceria para a
implantação do Centro Federal de Educação Tecnológica e programas
públicos correlatos.

109 -
Programa: 027 – MINAS OLÍMPICA
Ação nova: 2006 – Campos Verdes
Unidade Orçamentária: 1531 – SECRETARIA DE ESTADO DE

ESPORTE E DA JUVENTUDE – SEEJ
Finalidade: Revitalizar campos de futebol amador para oferecer de

forma mais efetiva atividades esportivas e de lazer.
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Produto: CAMPO DE FUTEBOL REVITALIZADO
Unidade de medida: CAMPO DE FUTEBOL
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 50.000,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4331 –
COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA

110 -
Programa: 027 – MINAS OLÍMPICA
Ação: 1040 – CENTRO DE TREINAMENTO OLÍMPICO
Mudança de nome da ação para: Centro de Treinamento Olímpico e

Paraolímpico
Mudança de finalidade para: Implantação do centro de treinamento

esportivo e paraesportivo, destinado a treinar e acompanhar o
rendimento de crianças, adolescentes e jovens nas modalidades
esportivas.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
111 -
Programa: 027 – MINAS OLÍMPICA
Ação: 4311 – REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES DE MINAS

GERAIS (JEMG)
Mudança de finalidade para: Estimular a prática do desporto

educacional por meio da realização de competições esportivas no
Estado, do fornecimento de material esportivo para as escolas, da
oferta de alimentação e transporte aos participantes das etapas
microrregionais e regionais dos Jemg, e da qualificação dos agentes
esportivos escolares, fomentando a cultura esportiva saudável para a
construção da cidadania, culminando nas olimpíadas escolares.

112 -
Programa: 027 – MINAS OLÍMPICA
Ação: 4312 – REALIZAÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR DE

MINAS GERAIS (JIMI)
Mudança de finalidade para: Realizar competições esportivas no
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interior do Estado, por meio de ações estruturadas voltadas para o
aumento, com qualidade, da prática desportiva, estimular a formação
de atletas, motivar a prática e o aperfeiçoamento técnico das
modalidades, e garantir a hospedagem dos atletas na etapa regional
dos Jimi.

113 -
Programa: 033 – POUPANÇA JOVEM
Ação nova: 4069 – Acompanhamento Social nas Escolas Públicas
Unidade Orçamentária: 1481 – SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Finalidade: Articular o programa com a comunidade, por meio de

ações de acompanhamento sociofamiliar.
Produto: FAMÍLIA DE ALUNO BENEFICIADA
Unidade de medida: FAMÍLIA
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 1.000.000,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4323 –
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM

114 -
Programa: 033 – POUPANÇA JOVEM
Ação: 1049 – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

POR ENTIDADE EXTERNA
Mudança de finalidade 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.

115 -
Programa: 033 – POUPANÇA JOVEM
Ação: 1051 – REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES

COMPLEMENTARES
Mudança de finalidade para: Oferecer aos alunos participantes do

programa atividades complementares às atividades escolares
normais, visando a adequar as atividades às especificidades regionais
e locais das escolas atendidas.
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116 -
Programa: 037 – PROMÉDIO – MELHORIA DA QUALIDADE E

EFICIÊNCIA DO ENSINO MÉDIO
Ação: 4052 – MERENDA NO ENSINO MÉDIO NOTURNO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
117 -
Programa: 058 – CENTRO DA JUVENTUDE DE MINAS GERAIS
Ação: 1213 – FORMAÇÃO DE JOVENS NAS ÁREAS DE ARTES,

ESPORTES E CULTURA DIGITAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
118 -
Programa: 058 – CENTRO DA JUVENTUDE DE MINAS GERAIS
Ação: 1385 – ESTRUTURAÇÃO FÍSICA DO CENTRO DA

JUVENTUDE
Mudança de finalidade para: Adequar o espaço físico da antiga

Febem, no Bairro Horto, em Belo Horizonte, e da antiga fábrica de
açúcar, em Governador Valadares, para a implantação dos Centros da
Juventude de Minas Gerais, transformando-os em complexos
educacionais.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 10.000,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4331 –
COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA

119 -
Programa: 154 – MINAS JOVEM PROTAGONISTA
Ação: 4100 – MINAS PELA JUVENTUDE – MUNICIPALIZAÇÃO

DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
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Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 250.000,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4332 – CENTRO
DE REMANEJAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL – UNIDADE
GAMELEIRA

120 -
Programa: 266 – GESTÃO DA POLÍTICA DA CRIANÇA E DO

ADOLESCENTE
Ação: 2005 – APOIO A CONSELHOS MUNICIPAIS E TUTELARES

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 699.000,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4331 –
COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA

121 -
Programa: 010 – CONSERVAÇÃO DO CERRADO E

RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA
Ação: 1059 – EFETIVAÇÃO DO USO PÚBLICO DE UNIDADES DE

CONSERVAÇÃO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 101.000,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4323 –
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM

122 -
Programa: 010 – CONSERVAÇÃO DO CERRADO E

RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA
Ação: 1060 – AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA

E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
Mudança de finalidade para: Promover a proteção e a ampliação das

áreas de cobertura vegetal nativa e a recuperação de áreas
degradadas, e criar corredores ecológicos.
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123 -
Programa: 011 – CONSOLIDAÇÃO DA GESTÃO DE RECURSOS

HÍDRICOS EM BACIAS HIDROGRÁFICAS
Ação: 1011 – ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE

RECURSOS HÍDRICOS
Mudança de finalidade para: Fundamentar e orientar a

implementação da Política Estadual de Recursos Hídricos, visando à
implementação dos dispositivos da Lei nº 13.199, de 1999, que dispõe
sobre a Política Estadual de Recursos Hídricos, com especial atenção
para o enquadramento dos corpos d'água do Estado.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
124 -
Programa: 045 – RESÍDUOS SÓLIDOS
Ação: 1067 – IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE DISPOSIÇÃO

FINAL ADEQUADA – SEDRU
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 10.000,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4331 –
COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA

125 -
Programa: 045 – RESÍDUOS SÓLIDOS
Ação: 1068 – APOIO À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE

DISPOSIÇÃO FINAL ADEQUADA – MINAS SEM LIXÕES
Mudança de finalidade para: Melhorar a qualidade de vida da

população, desenvolvendo políticas e ações para erradicação dos
depósitos de resíduos sólidos urbanos, integradas com a inclusão
socioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis por meio da
promoção de redes de comercialização.

126 -
Programa: 045 – RESÍDUOS SÓLIDOS
Ação: 1072 – IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA,

REAPROVEITAMENTO E RECICLAGEM
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Mudança de finalidade para: Apoiar os Municípios na implantação de

programas de coleta seletiva para atender no mínimo 10% dos
recicláveis gerados e promover a inclusão produtiva dos catadores de
materiais recicláveis.

127 -
Programa: 105 – GESTÃO AMBIENTAL INTEGRADA
Ação: 4056 – EDUCAÇÃO E EXTENSÃO AMBIENTAL
Mudança de finalidade para: Desenvolver e coordenar projetos de

educação ambiental, por meio de parcerias, visando à
conscientização, à mobilização e à formação da sociedade para as
práticas ambientalmente sustentáveis e em especial para a produção
e o consumo sustentáveis.

128 -
Programa: 109 – PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E UNIDADES

DE CONSERVAÇÃO
Ação nova: 2011 – Co-financiamento de Implantação de Centro de

Pesquisa e Difusão de Conhecimento da Biodiversidade
Unidade Orçamentária: 2101 – INSTITUTO ESTADUAL DE

FLORESTAS
Finalidade: Registrar e documentar espécies de plantas em um

acervo vegetal (herbário), visando à sua conservação e ao resgate de
informações para a pesquisa científica e a educação ambiental;
promover pesquisa sobre a biodiversidade e proteger espécies
silvestres raras; manter bancos de germoplasma "ex situ" e reservas
genéticas "in situ"; e promover o intercâmbio interinstitucional, a
capacitação de recursos humanos e o lazer.

Produto: CENTRO DE PESQUISA IMPLANTADO
Unidade de medida: CENTRO DE PESQUISA
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 500.000,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4331 –
COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA

129 -
Programa: 009 – CIRCUITOS CULTURAIS DE MINAS GERAIS
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Ação: 1331 – IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÕES

CULTURAIS E TURÍSTICAS DOS MUNICÍPIOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
130 -
Programa: 016 – DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS
Ação: 1396 – SINALIZAÇÃO TURÍSTICA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
131 -
Programa: 016 – DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS
Ação: 4015 – ESTRUTURAÇÃO DE DESTINOS TURÍSTICOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
132 -
Programa: 016 – DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS
Ação: 4016 – PROMOÇÃO DO TURISMO DE NEGÓCIOS EM

BELO HORIZONTE E NOS PRINCIPAIS PÓLOS DE MINAS GERAIS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
133 -
Programa: 016 – DESTINOS TURÍSTICOS ESTRATÉGICOS
Ação: 4017 – ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DA ESTRADA

REAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
134 -
Programa: 026 – MINAS AVANÇA
Mudança de unidade responsável para: 1301 – SECRETARIA DE

ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
135 -
Programa: 026 – MINAS AVANÇA
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Ação nova: 4141 – Desenvolvimento do Modal Aeroviário
Unidade Orçamentária: 1301 – SECRETARIA DE ESTADO DE

TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
Finalidade: Construir, reformar, ampliar, manter e melhorar a infra-

estrutura de aeroportos para o transporte de passageiros, cargas e
serviços, objetivando a manutenção do bom estado de conservação
do patrimônio aeroportuário implantado e a regularidade das
operações aéreas no Estado.

Produto: AEROPORTO CONSTRUÍDO/AMPLIADO
Unidade de medida: AEROPORTO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamentos compensatórios:
Valor (R$): 7.559.480,00 – Programa: 152 – PROGRAMA

AEROPORTUÁRIO DE MINAS GERAIS – PROAERO – Ação: 1197 –
AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE AEROPORTOS

Valor (R$): 17.885.520,00 – Programa: 152 – PROGRAMA
AEROPORTUÁRIO DE MINAS GERAIS – PROAERO – Ação: 1201 –
CONSERVAÇÃO E MELHORAMENTO DE AEROPORTOS

136 -
Programa: 026 – MINAS AVANÇA
Ação: 1342 – INVESTIMENTOS ESPECIAIS EM MUNICÍPIOS

ESTRATÉGICOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
137 -
Programa: 047 – RMBH
Ação nova: 4171 – Duplicação da Av. Antônio Carlos
Unidade Orçamentária: 1301 – SECRETARIA DE ESTADO DE

TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
Finalidade: Conclusão da obra e construção de corredor exclusivo

para ônibus.
Produto: INFRA-ESTRUTURA MELHORADA
Unidade de medida: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO FÍSICA
Metas por região (R$1,00)
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* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 10.000,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4323 –
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM

138 -
Programa: 047 – RMBH
Ação: 1283 – MELHORIAS DA INFRA-ESTRUTURA DE

CORREDORES DE TRANSPORTE COLETIVO DA RMBH
Mudança de finalidade para: Oferecer ao usuário de ônibus, aos

pedestres e à população em geral acessibilidade, conforto e
segurança, melhorando a qualidade de vida, incluindo a Avenida
Pedro I.

139 -
Programa: 047 – RMBH
Ação: 1284 – COBERTURA DO ARRUDAS – RUA CARIJÓS – RIO

DE JANEIRO
Mudança de nome da ação para: Cobertura do Arrudas
Mudança de finalidade para: Realizar a cobertura do Rio Arrudas,

nos trechos Alameda Ezequiel Dias/Av. do Contorno, Rua Carijós/Rua
Rio de Janeiro, e deste último trecho ao Bairro Calafate, a fim de
facilitar o acesso ao Centro de Especialidades Médicas, diminuir o
estrangulamento do Complexo da Lagoinha, melhorar e ampliar a
capacidade de tráfego do hipercentro de Belo Horizonte, e, ainda,
possibilitar a conexão do Boulevard Arrudas com os Bairros Coração
Eucarístico e Calafate.

140 -
Programa: 101 – DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO

METROPOLITANA DO VALE DO AÇO
Ação nova: 1044 – Planejamento Metropolitano
Unidade Orçamentária: 1471 – SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA
Finalidade: Elaborar o Plano Diretor Metropolitano, implementar

planos de regularização fundiária, urbanística e ambiental, elaborar
plano de redução de risco em assentamentos precários e integrar
sistema de regulação do uso e da ocupação do solo.
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Produto: PLANO ELABORADO
Unidade de medida: PLANO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 4.000,00 – Programa: 999 – RESERVA DE

CONTINGÊNCIA – Ação: 9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA
141 -
Programa: 101 – DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO

METROPOLITANA DO VALE DO AÇO
Ação nova: 2140 – Apoio Técnico aos Municípios da RMVA para o

Planejamento Metropolitano
Unidade Orçamentária: 1471 – SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA
Finalidade: Apoiar tecnicamente os Municípios da RMVA na

aplicação da legislação urbanística e metropolitana, na instalação e
funcionamento dos órgãos de gestão metropolitana, na articulação e
integração de funções, na captação de recursos, além de capacitar
gestores, conselheiros e representantes de entidades da sociedade
civil em gestão metropolitana e desenvolvimento regional.

Produto: MUNICÍPIO ATENDIDO
Unidade de medida: MUNICÍPIO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 2.000,00 – Programa: 999 – RESERVA DE

CONTINGÊNCIA – Ação: 9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA
142 -
Programa: 101 – DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO

METROPOLITANA DO VALE DO AÇO
Ação nova: 4168 – Implantação da Agência de Desenvolvimento

Metropolitana e Estruturação dos Órgãos de Gestão Metropolitana da
RMVA

Unidade Orçamentária: 1471 – SECRETARIA DE ESTADO DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA
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Finalidade: Implantar e desenvolver a Agência Metropolitana da

RMVA e estruturar os demais órgãos do arranjo institucional de gestão
metropolitana.

Produto: ÓRGÃO IMPLANTADO ESTRUTURADO
Unidade de medida: ÓRGÃO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 2.000,00 – Programa: 999 – RESERVA DE

CONTINGÊNCIA – Ação: 9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA
143 -
Programa: 101 – DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO

METROPOLITANA DO VALE DO AÇO
Ação nova: 4172 – Integração Viária entre os Municípios do Vale do

Aço
Unidade Orçamentária: 2301 – DEPARTAMENTO DE ESTRADAS

DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Finalidade: Promover a integração viária entre os Municípios do Vale

do Aço, com a ligação do Distrito de Bom Jesus do Bagre aos
Municípios de Belo Oriente e Santana do Paraíso.

Produto: TRECHO IMPLANTADO
Unidade de medida: QUILÔMETRO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
144 -
Programa: 108 – DESENVOLVIMENTO E FOMENTO DO TURISMO
Ação: 4104 – ESTRUTURAÇÃO E DIVERSIFICAÇÃO DA OFERTA

TURÍSTICA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
145 -
Programa: 120 – APOIO AO FORTALECIMENTO DA REDE DE

CIDADES
Ação: 4455 – ASSESSORAMENTO TÉCNICO AOS



2170
PLANEJAMENTOS URBANO E REGIONAL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
146 -
Programa: 123 – FOMENTO À PRODUÇÃO CULTURAL
Ação nova: 4155 – Implantação do Centro de Cultura e Arte de

Ribeirão das Neves – Espaço Culturarte
Unidade Orçamentária: 1271 – SECRETARIA DE ESTADO DE

CULTURA
Finalidade: Dotar o Município da estrutura necessária para a

produção, promoção e disseminação da cultura e arte, contemplando
a RMBH.

Produto: CENTRO CULTURAL IMPLANTADO
Unidade de medida: PERCENTUAL
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
147 -
Programa: 125 – INFRA-ESTRUTURA CULTURAL
Ação: 4413 – RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS

UNIDADES FINALÍSTICAS
Mudança de finalidade para: Garantir a infra-estrutura necessária

para assegurar a integridade dos acervos culturais, dos servidores e
usuários, melhorar as condições de prestação de serviços e garantir a
acessibilidade dos visitantes, principalmente do público infantil e dos
portadores de necessidades especiais, inclusive autistas e deficientes
mentais.

148 -
Programa: 132 – O ESTADO PARA OS CIDADÃOS
Ação: 1107 – APOIO AOS MUNICÍPIOS EM OBRAS DE INFRA-

ESTRUTURA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
149 -
Programa: 132 – O ESTADO PARA OS CIDADÃOS
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Ação: 1107 – APOIO AOS MUNICÍPIOS EM OBRAS DE INFRA-

ESTRUTURA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 3.000.000,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4331 –
COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA

150 -
Programa: 135 – TELEFONIA RURAL
Ação: 4050 – PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE

TELEFONIA RURAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 3.300,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4323 –
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM

151 -
Programa: 023 – IMPLANTAÇÃO DO SUAS
Mudança de objetivo 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.

152 -
Programa: 023 – IMPLANTAÇÃO DO SUAS
Ação nova: 1147 – Execução de Ações Regionalizadas de Proteção

Especial e Fomento a Consórcios Intermunicipais
Unidade Orçamentária: 4251 – FUNDO ESTADUAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL
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: CONSÓRCIO INSTAURADO
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Unidade de medida: CONSÓRCIO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 100.000,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4323 –
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM

153 -
Programa: 023 – IMPLANTAÇÃO DO SUAS
Ação: 1156 – QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA

GESTÃO E CONTROLE DO SUAS
Mudança de finalidade para: Promover a qualificação continuada de

servidores públicos, conselheiros, gestores, entidades e demais
operadores da política socioassistencial para a implantação do Suas,
produzindo e difundindo conhecimentos para a garantia de oferta de
qualidade nos serviços, programas, projetos e benefícios para a
população.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 200.000,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4331 –
COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA

154 -
Programa: 023 – IMPLANTAÇÃO DO SUAS
Ação: 1389 – PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES

AMEAÇADOS DE MORTE – PPCAM
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 1.080.000,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4332 – CENTRO
DE REMANEJAMENTO DO SISTEMA PRISIONAL – UNIDADE
GAMELEIRA
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155 -
Programa: 023 – IMPLANTAÇÃO DO SUAS
Ação: 4234 – CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E

BENEFÍCIOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO
BÁSICA

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 300.000,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4323 –
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM

156 -
Programa: 023 – IMPLANTAÇÃO DO SUAS
Ação: 4236 – CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA

MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 300.000,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4323 –
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM

157 -
Programa: 023 – IMPLANTAÇÃO DO SUAS
Ação: 4272 – CO-FINANCIAMENTO PARA MUNICÍPIOS EM

SERVIÇOS NO ATENDIMENTO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES
EM ESPECIAL COM TRAJETÓRIA DE RUA E TRABALHO INFANTIL

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 300.000,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4323 –
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM

158 -
Programa: 025 – LARES GERAES
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Ação: 1001 – PROGRAMA LARES HABITAÇÃO POPULAR
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
159 -
Programa: 025 – LARES GERAES
Ação: 1022 – PROGRAMA LARES GERAES SEGURANÇA

PÚBLICA
Mudança de finalidade para: Promover e viabilizar a implantação de

projetos de unidades habitacionais, destinados às famílias de policiais
militares, policiais civis, agentes penitenciários e socioeducativos e
bombeiros militares, em condições flexíveis e compatíveis com a
realidade e a necessidade dos servidores.

160 -
Programa: 025 – LARES GERAES
Ação: 1139 – ENGENHARIA E ARQUITETURA PÚBLICAS
Mudança de produto para: MUNICÍPIO ATENDIDO
Mudança de unidade de medida para: MUNICÍPIO
161 -
Programa: 025 – LARES GERAES
Ação: 1379 – PROGRAMA DE FINANCIAMENTO DE UNIDADES

HABITACIONAIS PARA SERVIDORES
Mudança de finalidade para: Conceder subsídio para servidores

públicos estaduais efetivos por meio de financiamentos consignados
em folha de pagamento, concedidos por instituições financeiras
credenciadas, em condições flexíveis e compatíveis com a realidade e
a necessidade dos servidores.

162 -
Programa: 025 – LARES GERAES
Ação: 1382 – IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE

ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – PAR
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
163 -
Programa: 025 – LARES GERAES
Ação: 4011 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA E INTERVENÇÃO
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ESTRUTURAL EM VILAS E FAVELAS

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
164 -
Programa: 028 – MINAS SEM FOME
Ação nova: 4113 – Apoio à Comercialização Direta
Unidade Orçamentária: 3041 – EMPRESA DE ASSISTÊNCIA

TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Finalidade: Apoiar a organização formal dos agricultores familiares

para a realização de venda direta de seus produtos para a
alimentação escolar, programas públicos de abastecimento e demais
oportunidade de comercialização.

Produto: FAMÍLIA ATENDIDA
Unidade de medida: FAMÍLIA
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 100.000,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4331 –
COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA

165 -
Programa: 028 – MINAS SEM FOME
Ação nova: 1043 – Qualificação de Agricultores Familiares para a

Produção Agroecológica/Orgânica
Unidade Orçamentária: 3041 – EMPRESA DE ASSISTÊNCIA

TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Finalidade: Implantação de núcleo piloto de qualificação de

agricultores familiares para a produção agroecológica/orgânica e sua
comercialização em parceria com redes de economia solidária.

Produto: PRODUTOR QUALIFICADO
Unidade de medida: PRODUTOR
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
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Valor (R$): 100.000,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4331 –
COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA

166 -
Programa: 028 – MINAS SEM FOME
Ação nova: 4008 – Mutirão pela Segurança Alimentar Nutricional em

Minas Gerais – Pro San
Unidade Orçamentária: 1491 – SECRETARIA DE ESTADO DE

GOVERNO
Finalidade: Contribuir para a inclusão da população em situação de

maior vulnerabilidade social ao processo produtivo, visando à
conquista da independência na obtenção de seu próprio alimento e à
garantia da segurança alimentar nutricional, com justiça, dignidade e
saúde.

Produto: PROJETO IMPLANTADO
Unidade de medida: PROJETO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 20.000,00 – Programa: 999 – RESERVA DE

CONTINGÊNCIA – Ação: 9999 – RESERVA DE CONTINGÊNCIA
167 -
Programa: 028 – MINAS SEM FOME
Ação: 1149 – APOIO À IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES

COLETIVAS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS
Mudança de finalidade para: Agregar valor aos produtos

agropecuários produzidos pela agricultura familiar, em especial
oriundos das organizações associativas, melhorando as condições de
produção e seu aproveitamento para consumo e comercialização do
excedente e para continuidade da implantação do Prodhasam.

168 -
Programa: 028 – MINAS SEM FOME
Ação: 1149 – APOIO À IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES

COLETIVAS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
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2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.

169 -
Programa: 028 – MINAS SEM FOME
Ação: 1151 – APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES

COMUNITÁRIOS DE COLETA DE LEITE
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
170 -
Programa: 028 – MINAS SEM FOME
Ação: 1154 – CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 30.000,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4331 –
COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA

171 -
Programa: 028 – MINAS SEM FOME
Ação: 4152 – APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR
Mudança de finalidade para: Implantar projetos, inclusive de

microdestilarias, visando ao desenvolvimento sustentável da
agricultura familiar.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
172 -
Programa: 028 – MINAS SEM FOME
Ação: 4227 – APOIO À IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS
Mudança de finalidade para: Dar suporte à produção de alimentos

básicos em Municípios mineiros, especialmente pela agricultura
familiar, por meio do acesso aos meios de produção, utilizando-se,
também, sementes crioulas.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
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173 -
Programa: 028 – MINAS SEM FOME
Ação: 4228 – APOIO À IMPLANTAÇÃO DE POMARES (PRÓ-

POMAR)
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 86.400,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4331 –
COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA

174 -
Programa: 028 – MINAS SEM FOME
Ação: 4229 – CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
175 -
Programa: 028 – MINAS SEM FOME
Ação: 4367 – CAPACITAÇÃO DE JOVENS RURAIS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 21.874,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4331 –
COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA

176 -
Programa: 036 – PROJETO TRAVESSIA: ATUAÇÃO INTEGRADA

EM ESPAÇOS DEFINIDOS DE CONCENTRAÇÃO DE POBREZA
Ação: 1656 – IMPLANTAÇÃO DA USINA MINEIRA DO TRABALHO
Mudança de finalidade para: Promover a inclusão social e produtiva

da população mineira, nos espaços onde há concentração de pobreza
e para públicos especiais, conforme demandas específicas,
elaboradas a partir da realização de diagnóstico das potencialidades
do mercado e da necessidade de qualificação, mediante frentes
integradas de qualificação social e profissional, oportunidades de
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inclusão produtiva e novos investimentos públicos e privados,
inclusive em parceria com entidades, associações e cooperativas.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
177 -
Programa: 117 – POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO

E RENDA
Mudança de objetivo 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.

178 -
Programa: 117 – POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO

E RENDA
Ação nova: 1042 – Apoio à Comercialização de Produtos da

Economia Popular Solidária
Unidade Orçamentária: 1481 – SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Finalidade: Instalar Feiras Regionais de Economia Popular Solidária

e promover a comercialização desses produtos, bem como apoiar os
Fóruns Regionais de Economia Popular Solidária no Estado.

Produto: FEIRA REGIONAL INSTALADA
Unidade de medida: FEIRA REGIONAL
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 350.000,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4323 –
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM

179 -
Programa: 117 – POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO

E RENDA
Ação: 4024 – INTERMEDIAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
Mudança de finalidade para: Ampliar e melhorar a inserção e a
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recolocação do cidadão no mundo do trabalho e dos concluintes dos
cursos profissionalizantes do ensino médio da rede pública.

180 -
Programa: 117 – POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO

E RENDA
Ação: 4149 – QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL DO

TRABALHADOR
Mudança de finalidade para: Qualificar e requalificar os

trabalhadores de todas as faixas etárias, de modo a contribuir para a
sua inserção no mercado de trabalho, com recursos do convênio com
o Ministério do Trabalho e Emprego, por meio do Fundo de Amparo ao
Trabalhador.

181 -
Programa: 117 – POLÍTICA PÚBLICA DE TRABALHO, EMPREGO

E RENDA
Ação: 4643 – IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA ESTADUAL DE

FOMENTO À ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 355.000,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4323 –
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM

182 -
Programa: 144 – DESENVOLVIMENTO DA REFORMA AGRÁRIA
Ação nova: 4039 – Apoio para a Regularização Fundiária de Áreas

Ocupadas por Comunidades Quilombolas e Indígenas
Unidade Orçamentária: 2411 – INSTITUTO DE TERRAS DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
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
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
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2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.

Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 100.000,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4331 –
COMPLEXO PENITENCIÁRIO NELSON HUNGRIA

183 -
Programa: 144 – DESENVOLVIMENTO DA REFORMA AGRÁRIA
Ação: 4255 – REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
184 -
Programa: 162 – DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE

DIREITOS HUMANOS
Ação nova: 4110 – Promoção da Igualdade Racial e dos Direitos de

Comunidades Tradicionais
Unidade Orçamentária: 1481 – SECRETARIA DE ESTADO DE

DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Finalidade: Articular, acompanhar e promover ações destinadas à

promoção da igualdade racial e dos direitos da população de
comunidades tradicionais, como quilombolas e indígenas, e realização
de diagnóstico socioeconômico das 440 comunidades quilombolas.

Produto: AÇÃO REALIZADA
Unidade de medida: AÇÃO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 100.000,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4323 –
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM

185 -
Programa: 162 – DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE

DIREITOS HUMANOS
Ação: 4075 – MOBILIZAÇÃO PELO REGISTRO CIVIL
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período
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2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.

Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 49.000,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4323 –
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM

186 -
Programa: 162 – DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE

DIREITOS HUMANOS
Ação: 4131 – INTEGRAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE

POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 100.000,00 – Programa: 178 – COORDENAÇÃO E

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL – Ação: 4323 –
PENITENCIÁRIA JOSÉ MARIA ALKIMIM

187 -
Programa: 162 – DESENVOLVIMENTO DAS POLÍTICAS DE

DIREITOS HUMANOS
Ação: 4554 – INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DA PESSOA

COM DEFICIÊNCIA
Mudança de finalidade para: Implementar a inclusão da pessoa com

deficiência nas políticas setoriais básicas, inclusive com o
desenvolvimento de programas para deficientes mentais e autistas,
com a realização de diagnóstico da situação socioeconômica das
pessoas com deficiência no Estado.

188 -
Programa: 191 – PROJETO DE COMBATE À POBREZA RURAL –

PCPR
Ação: 1237 – APOIO AO AGRICULTOR FAMILIAR
Mudança de finalidade para: Apoiar e financiar projetos

comunitários, não reembolsáveis, de natureza produtiva (sistema de
irrigação, unidade de beneficiamento de grãos, fabriquetas de farinha,
mecanização agrícola, piscicultura, apicultura, microdestilarias etc.),
social (construção de creches, reforma/construção de moradias,
construção de centros comunitários, preservação ambiental etc.) e de
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infra-estrutura básica (rede de abastecimento de água, eletrificação
rural, construção de pequenas barragens, perfuração de poços
tubulares).

189 -
Programa: 044 – REGIONALIZAÇÃO – URGÊNCIA E

EMERGÊNCIA
Ação nova: 4169 – Construção e Implantação do Hospital da Zona

Norte de Juiz de Fora
Unidade Orçamentária: 4291 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Finalidade: Melhorar o acesso e a oferta de serviços hospitalares e

ambulatoriais de alta e média complexibilidade na Zona da Mata.
Produto: UNIDADE IMPLANTADA
Unidade de medida: HOSPITAL
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 10.000,00 – Programa: 044 – REGIONALIZAÇÃO –

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – Ação: 4308 – FORTALECIMENTO E
MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SISTEMA ÚNICO
DE SAÚDE – PRO-HOSP

190 -
Programa: 044 – REGIONALIZAÇÃO – URGÊNCIA E

EMERGÊNCIA
Ação nova: 4145 – Implantação de Centros de Hipertensão e

Diabetes – Hiperdia
Unidade Orçamentária: 4291 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Finalidade: Elaborar e coordenar a implantação das políticas

públicas para a população, reduzindo a mortalidade associada a
hipertensão e diabetes.

Produto: CENTRO IMPLANTADO
Unidade de medida: CENTRO
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 3.000.000,00 – Programa: 054 – VIVA VIDA – Ação:
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4202 – IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE VIVA VIDA

191 -
Programa: 044 – REGIONALIZAÇÃO – URGÊNCIA E

EMERGÊNCIA
Ação: 4067 – ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL /

PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA
Mudança de finalidade para: Viabilizar a produção de procedimentos

ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade para cada
estabelecimento de saúde cadastrado e contratado/conveniado ao
SUS e propiciar a articulação de mutirões para a realização de
cirurgias eletivas.

192 -
Programa: 044 – REGIONALIZAÇÃO – URGÊNCIA E

EMERGÊNCIA
Ação: 4081 – SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
193 -
Programa: 044 – REGIONALIZAÇÃO – URGÊNCIA E

EMERGÊNCIA
Ação: 4638 – REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
194 -
Programa: 048 – SANEAMENTO BÁSICO: MAIS SAÚDE PARA

TODOS
Ação: 4668 – INSTALAR MÓDULOS SANITÁRIOS EM

RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA
Mudança de finalidade para: Melhorar as condições sanitárias em

residências de famílias de baixa renda, inclusive nas comunidades
indígenas e quilombolas.

195 -
Programa: 049 – SAÚDE EM CASA
Ação nova: 2028 – Apoio Técnico e Financeiro às ESF que Atuam

no Espaço Escolar
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Unidade Orçamentária: 4291 – FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE
Finalidade: Fomentar a atuação das ESFs no espaço escolar, por

meio de incentivo técnico e financeiro.
Produto: EQUIPE CONTEMPLADA
Unidade de medida: EQUIPE
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 300.000,00 – Programa: 706 – ATENÇÃO À SAÚDE –

Ação: 4391 – PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE
196 -
Programa: 049 – SAÚDE EM CASA
Ação: 1117 – MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO

PRIMÁRIA À SAÚDE
Mudança de finalidade para: Melhorar a qualidade da atenção

primária à saúde, com a otimização dos processos de trabalho, o
reconhecimento de boas práticas e a capacitação de pessoal,
especialmente de agentes comunitários de saúde, por meio de cursos
específicos.

Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
197 -
Programa: 049 – SAÚDE EM CASA
Ação: 1127 – FINANCIAMENTO DE REFORMA, CONSTRUÇÃO E

EQUIPAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DA SAÚDE DO PSF
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
198 -
Programa: 049 – SAÚDE EM CASA
Ação: 1127 – FINANCIAMENTO DE REFORMA, CONSTRUÇÃO E

EQUIPAMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DA SAÚDE DO PSF
Mudança de produto para: MUNICÍPIO CONTEMPLADO COM

RECURSO
Mudança de unidade de medida para: MUNICÍPIO
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199 -
Programa: 053 – VIDA NO VALE – COPANOR
Ação: 1079 – IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E

ESGOTO
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
200 -
Programa: 054 – VIVA VIDA
Ação: 4202 – IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE VIVA

VIDA
Mudança de finalidade para: Prestar assistência integral à saúde

sexual e reprodutiva, à saúde das crianças menores de um ano e às
gestantes, garantindo acesso oportuno e assistência qualificada, por
meio da implantação de rede de atenção constituída pelas
maternidades de referência macrorregionais, pelas Casas de Apoio à
Gestante vinculadas às maternidades e pelos Centros Viva Vida
microrregionais.

201 -
Programa: 107 – ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL

E EMERGENCIAL
Mudança de objetivo para: 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, e garantir que o atendimento seja centrado no
usuário, a partir de acolhimento qualificado.

202 -
Programa: 107 – ATENDIMENTO HOSPITALAR, AMBULATORIAL

E EMERGENCIAL
Ação: 4002 – COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADO AO

IDOSO
Mudança de finalidade para: Prestar serviços de assistência

hospitalar, ambulatorial e emergencial à clientela encaminhada pelo
SUS por meio de referência e contra-referência, inclusive aos idosos
residentes em instituições de longa permanência e em situação de
vulnerabilidade.

203 -
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Programa: 134 – FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS –

FHEMIG
Ação nova: 2141 – Formação e Qualificação de Preceptores/Tutores

de Médicos Residentes
Unidade Orçamentária: 2271 – FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO

ESTADO DE MINAS GERAIS
Finalidade: Formar e qualificar preceptores/tutores de médicos

residentes, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 005/2004,
do Conselho Nacional de Residência Médica.

Produto: PRECEPTORES/TUTORES QUALIFICADOS
Unidade de medida: PESSOA
Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
Cancelamento compensatório:
Valor (R$): 10.000,00 – Programa: 134 – FORMAÇÃO DE

RECURSOS HUMANOS – FHEMIG – Ação: 4442 – FORMAÇÃO DE
RESIDENTES

204 -
Programa: 149 – INCENTIVO AO DESPORTO
Ação: 4115 – PROMOÇÃO DO ESPORTE EDUCACIONAL
Mudança de finalidade para: Democratizar o acesso dos alunos das

escolas públicas à prática esportiva e estimular a realização de
atividades esportivas e de lazer no contraturno escolar, por meio da
oferta dessas atividades pelas escolas, diretamente ou em parceria
com entidades esportivas e de lazer.

Mudança de produto para: ESCOLA ATENDIDA
Mudança de unidade de medida para: ESCOLA
Mudança de regionalização para: Metas por região (R$1,00)
* - A tabela contendo as metas físicas e financeiras para o período

2009-2011 foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24.12.2008.
205 -
Programa: 149 – INCENTIVO AO DESPORTO
Ação: 4270 – PROMOÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO
Mudança de finalidade para: Apoiar técnica e financeiramente as

equipes, atletas e para-atletas mineiros para participação em
competições, assim como a realização de eventos por iniciativa de
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Municípios ou entidades que contribuam para o desenvolvimento do
esporte especializado ou de rendimento; contribuir para a realização
de acordos de cooperação técnica a fim de promover o
aprimoramento de práticas em modalidades olímpicas e
paraolímpicas; apoiar financeiramente os atletas que se enquadrem
nos objetivos da Lei Estadual nº 17.803, de 15/10/2008.

206 -
Programa: 149 – INCENTIVO AO DESPORTO
Ação: 4330 – PROMOÇÃO DO DESPORTO DE PARTICIPAÇÃO
Mudança de finalidade para: Estimular o aumento do número de

praticantes de esporte amador e de atividade física regular, com
especial atenção para a população idosa, promovendo a integração
social por meio de atividades dessa natureza, incluindo a realização
de debates, seminários e congressos que contribuam para o
desenvolvimento do plano estadual do esporte com a participação da
sociedade organizada; apoiar entidades esportivas e Municípios no
desenvolvimento de programas e projetos voltados para esse objetivo.

207 – No quadro de metas das Ações 1014, 1016, 4046, 4106,
4148, 4479 e 4487, fica substituído, na coluna Regiões, o termo
"Central" por "Estadual".

208 – A Ação 1327 – Elaboração dos Projetos dos “Campi” da Uemg
– fica transferida do Programa 727 – Edificações Públicas – para o
Programa 140 – Desenvolvimento do Ensino Superior na Uemg.

209 – A Ação 1328 – Construção, Ampliação e Reforma das
Unidades e dos “Campi” da Uemg – fica transferida do Programa 727
– Edificações Públicas – para o Programa 140 – Desenvolvimento do
Ensino Superior na Uemg.

210 – Fica excluído o indicador "Densidade de estações de
amostragem da água" do Programa 011 – Consolidação da Gestão de
Recursos Hídricos em Bacias Hidrográficas.

211 – Fica incluído no Programa 011 – Consolidação da Gestão de
Recursos Hídricos em Bacias Hidrográficas – o seguinte indicador:

Número de UPGRHs estruturadas – acumulado
Unidade de medida: UPGRH
Referência: 0 UPGRH (data: 2007)
Valor em 2011: 7 UPGRHs
212 – A Ação 4192 – Mais Vida – fica transferida do Programa 706 –
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Atenção à Saúde – para o Programa 044 – Regionalização – Urgência
e Emergência.

PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°
2.786/2008

Comissão de Redação
O Projeto de Lei n° 2.786/2008, de autoria do Gover nador do

Estado, 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, foi
aprovado em turno único, com as Emendas n°s 28, 49 a 51, 54 a 80,
83 a 155, 162 a 176, 178 a 226, 228 a 240, 242 a 247, 251 a 260, 262
a 274, 288, 291 a 295, 298 a 301, 303 a 307, 313 a 346, 359 a 362,
365 a 378, 380 a 386, 419, 421 a 431, 435 a 474, 476 a 483, 506 a
513, 516 a 521, 523, 547 a 582, 584 a 588, 591 a 593, 595, 596, 598 a
612 e 624 a 704, e as Subemendas n° 1 às Emendas n° s 9, 12, 13, 15,
52, 81, 157, 241, 279, 281 a 283, 285, 290, 296, 302, 309, 311, 347,
353, 356, 475, 514, 515, 522, 589, 590 e 594.

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

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

PROJETO DE LEI N° 2.786/2008
Estima as receitas e fixa as despesas do Orçamento Fiscal do

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

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - O Orçamento Fiscal do Estado de Minas Ger ais para o

exercício financeiro de 2009 estima a receita em R$38.978.230.513,00
(trinta e oito bilhões novecentos e setenta e oito milhões duzentos e
trinta mil quinhentos e treze reais) e fixa a despesa em igual
importância.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V - as suplementações de dotações com recursos
constitucionalmente vinculados aos Municípios;
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VI - as alterações da modalidade da despesa e do identificador de

procedência e uso de que trata o art. 20 da Lei n° 17.710, de 8 de
agosto de 2008.

Art. 8° - Fica a Assembléia Legislativa autorizada a abrir créditos
suplementares ao seu orçamento e ao orçamento do Fundo de Apoio
Habitacional da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais -
Fundhab - até o limite de 10% (dez por cento) da despesa neles fixada,
em conformidade com o disposto no inciso V do "caput" do art. 62 da
Constituição do Estado.

§ 1° - Os créditos suplementares de que trata o "ca put" deste artigo
utilizarão como fonte os recursos resultantes da anulação parcial ou
total de dotações orçamentárias do próprio orçamento suplementado e
serão abertos por regulamento próprio da Assembléia Legislativa, que
poderá remanejar recursos entre as diversas discriminações da
despesa previstas nos incisos III a XI do "caput" do art. 19 da Lei n°
17.710, de 2008.

§ 2° - As alterações da modalidade da despesa e do identificador de
procedência e uso de que trata o art. 20 da Lei n° 17.710, de 2008,
não onerarão o limite estabelecido no "caput" deste artigo e poderão
ser realizadas nos termos de regulamento da Assembléia Legislativa.

§ 3° - A Assembléia Legislativa comunicará a suplem entação à
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – Seplag –, no prazo
de dois dias úteis contados da data de publicação do regulamento,
para as providências necessárias.

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

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

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

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

Art. 11 - As disposições do Anexo V desta lei, consideradas incisos
deste artigo, constituem alterações ao orçamento aprovadas pelo
Poder Legislativo, as quais serão, salvo em caso de veto,
incorporadas pelo Poder Executivo aos Anexos I a IV.

Art. 12 - Fica o Poder Executivo autorizado a compatibilizar as
alterações decorrentes das emendas parlamentares constantes no
Anexo V com o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG.

Art. 13 - Cabe aos Poderes Legislativo e Executivo assegurar a
compatibilidade entre o planejamento para o exercício de 2009 contido
no PPAG 2008-2011 e a Lei Orçamentária para o exercício de 2009,
ficando autorizados os ajustes necessários à plena compatibilidade.

Art. 14 - Esta lei vigorará no exercício de 2009, a partir de 1° de
janeiro.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2008.
Lafayette de Andrada, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Gláucia Brandão.
INCISO: 1 (Emenda nº 702)
 1 011 01 122 701 2 009 0001 4 5 99 10 8 A 2.000.000,00
 1 011 01 122 701 2 009 0001 4 4 90 10 1 D 2.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais
Objeto do gasto: Direção Administrativa (despesas de capital -
Inversões financeiras)
Dedução: Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais - 2009 -
Direção Administrativa (investimentos)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 2 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 12)
 1 221 19 364 242 1 038 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00
 1 451 06 421 178 4 331 0001 3 3 90 10 1 D 10.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior
Objeto do gasto: Apoio à Implantação de Extensão Universitária
Pública em Governador Valadares (despesas de capital)



2193
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo
Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 3 (Emenda nº 656)
 1 221 19 572 211 1 063 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 451 06 421 178 4 331 0001 3 3 90 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior
Objeto do gasto: Desenvolvimento Científico e Tecnológico -
Implantação de Parque Tecnológico em Juiz de Fora. (despesas de
capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo
Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 4 (Emenda nº 700)
 1 231 20 121 161 4 423 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 451 06 421 178 4 332 0001 3 3 90 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento
Objeto do gasto: Apoio a Infra-Estrutura e a Eventos do Agronegócio -
Apoio a Municípios e Entidades para Promoção, Construção, Reforma
e Ampliação de Parques de Exposição Bem Como Aquisição de
Veículos e Equipamentos Agrícolas. (despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4332 - Centro de
Remanejamento do Sistema Prisional - Unidade Gameleira (outras
despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 5 (Emenda nº 270)
 1 251 06 181 141 4 232 0001 3 3 99 10 8 A 150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais
Objeto do gasto: Policiamento Ostensivo Geral (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 6 (Emenda nº 435)
 1 251 06 181 141 4 232 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
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 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Militar do Estado de Minas
Gerais
Objeto do gasto: Policiamento Ostensivo Geral (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 7 (Emenda nº 99)
 1 261 12 123 232 2 138 0001 3 3 99 10 8 A 1.192.164,00
 1 261 12 122 232 4 587 0001 3 3 50 10 1 D 1.192.164,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Atendimento à Escola Família Agrícola - Ensino
Fundamental em Tempo Integral (despesas correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Educação - 4587 - Atendimento a
Escola Família Agrícola (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 8 (Emenda nº 100)
 1 261 12 123 232 2 139 0001 3 3 99 10 8 A 1.427.483,00
 1 261 12 122 232 4 587 0001 3 3 50 10 1 D 1.427.483,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Atendimento à Escola Família Agrícola - Ensino
Médio Integrado à Educação Profissional (despesas correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Educação - 4587 - Atendimento a
Escola Família Agrícola (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 9 (Emenda nº 107)
 1 261 12 306 234 2 133 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
 1 451 06 421 178 4 323 0001 3 3 90 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Hortas Escolares (despesas correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -
Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 10 (Emenda nº 469)
 1 261 12 361 030 1 024 0001 4 4 99 10 8 A 140.000,00
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 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 140.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 11 (Emenda nº 367)
 1 261 12 361 030 1 024 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 12 (Emenda nº 246)
 1 261 12 361 030 1 024 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 13 (Emenda nº 644)
 1 261 12 361 030 1 024 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 14 (Emenda nº 560)
 1 261 12 361 030 1 024 0001 4 4 99 10 8 A 25.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 25.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 15 (Emenda nº 626)
 1 261 12 361 030 1 024 0001 4 4 99 10 8 A 35.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 35.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 16 (Emenda nº 188)
 1 261 12 361 030 1 024 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 17 (Emenda nº 176)
 1 261 12 361 233 4 191 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 18 (Emenda nº 66)
 1 261 12 361 233 4 191 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação



2197
Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 19 (Emenda nº 198)
 1 261 12 361 233 4 191 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 20 (Emenda nº 214)
 1 261 12 361 233 4 191 0001 4 4 99 10 8 A 40.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 21 (Emenda nº 257)
 1 261 12 361 233 4 191 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 22 (Emenda nº 471)
 1 261 12 361 233 4 191 0001 4 4 99 10 8 A 35.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 35.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Atendimento aos Municípios (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 23 (Emenda nº 677)
 1 261 12 361 235 2 096 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00
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 1 261 12 361 235 2 096 0001 4 4 90 21 1 D 1.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios
Escolares - Ensino Fundamental - Construção de Escola Estadual em
Uberlândia. (despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Educação - 2096 - Construção
Ampliação e Reforma de Prédios Escolares - Ensino Fundamental
(investimentos - Obra: 723)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 24 (Emenda nº 299)
 1 261 12 361 235 2 096 0001 4 4 99 10 8 A 230.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 230.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios
Escolares - Ensino Fundamental (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 25 (Emenda nº 482)
 1 261 12 361 235 4 013 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Desenvolvimento do Ensino Fundamental (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 26 (Emenda nº 456)
 1 261 12 361 235 4 013 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Desenvolvimento do Ensino Fundamental (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
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INCISO: 27 (Emenda nº 215)
 1 261 12 362 030 1 109 0001 4 4 99 10 8 A 80.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 28 (Emenda nº 340)
 1 261 12 362 030 1 109 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 29 (Emenda nº 256)
 1 261 12 362 030 1 109 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 30 (Emenda nº 627)
 1 261 12 362 030 1 109 0001 4 4 99 10 8 A 80.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 31 (Emenda nº 562)
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 1 261 12 362 030 1 109 0001 4 4 99 10 8 A 25.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 25.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 32 (Emenda nº 512)
 1 261 12 362 030 1 109 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 33 (Emenda nº 169)
 1 261 12 362 030 1 109 0001 4 4 99 10 8 A 130.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 130.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 34 (Emenda nº 470)
 1 261 12 362 030 1 109 0001 4 4 99 10 8 A 60.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 60.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 35 (Emenda nº 295)
 1 261 12 362 030 1 109 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00



2201
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Melhoria da Infra-Estrutura Física, Mobiliário e
Equipamentos Escolares - Ensino Médio (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 36 (Emenda nº 703)
 1 261 12 362 180 2 036 0001 4 4 99 10 8 A 1.300.000,00
 1 261 12 362 180 2 036 0001 4 4 90 23 1 D 1.300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios
Escolares - Ensino Médio - Construção de Escola Estadual no Bairro
Retiro, em Juiz de Fora. (despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Educação - 2036 - Construção
Ampliação e Reforma de Prédios Escolares - Ensino Médio
(investimentos - Obra: 394)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 37 (Emenda nº 96)
 1 261 12 362 180 2 036 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 261 12 362 180 2 036 0001 4 4 90 23 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Construção Ampliação e Reforma de Prédios
Escolares - Ensino Médio - Reforma da Escola Estadual Governador
Milton Campos, em Belo Horizonte. (despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Educação - 2036 - Construção
Ampliação e Reforma de Prédios Escolares - Ensino Médio
(investimentos - Obra: 394)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 38 (Emenda nº 611)
 1 261 12 362 180 4 189 0001 4 4 99 10 8 A 65.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 65.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
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Objeto do gasto: Desenvolvimento do Ensino Médio (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 39 (Emenda nº 105)
 1 261 12 363 234 4 092 0001 3 3 99 10 8 A 250.000,00
 1 451 06 421 178 4 332 0001 3 3 90 10 1 D 250.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Capacitação Continuada de Recursos Humanos
Envolvidos na Alimentação Escolar (despesas correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4332 - Centro de
Remanejamento do Sistema Prisional - Unidade Gameleira (outras
despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 40 (Emenda nº 109)
 1 261 12 364 014 4 082 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00
 1 451 06 421 178 4 331 0001 3 3 90 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Apoio à Formação de Nível Superior (despesas
correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo
Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 41 (Emenda nº 97)
 1 261 12 782 233 2 103 0001 3 3 99 10 8 A 33.023.634,00
 1 261 12 361 233 4 191 0001 3 3 40 21 1 D 33.023.634,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Educação
Objeto do gasto: Transporte Escolar (despesas correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Educação - 4191 - Atendimento
aos Municípios (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 42 (Emenda nº 381)
 1 271 13 366 058 1 216 0001 4 4 99 10 8 A 170.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 170.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Realização de Atividades Culturais e Informativas
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 43 (Emenda nº 682)
 1 271 13 391 131 4 514 0001 3 3 99 10 8 A 20.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 44 (Emenda nº 547)
 1 271 13 391 131 4 514 0001 3 3 99 10 8 A 15.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 15.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 45 (Emenda nº 362)
 1 271 13 391 131 4 514 0001 3 3 99 10 8 A 20.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial -
Aquisição de Uniformes/Vestimentas, Calçados e Outros. (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 46 (Emenda nº 373)
 1 271 13 391 131 4 514 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
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---------------------------------------------------------------------
INCISO: 47 (Emenda nº 563)
 1 271 13 391 131 4 514 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 48 (Emenda nº 361)
 1 271 13 391 131 4 514 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial -
Aquisição de Instrumentos Musicais. (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 49 (Emenda nº 510)
 1 271 13 391 131 4 514 0001 4 4 99 10 8 A 25.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 25.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 50 (Emenda nº 372)
 1 271 13 391 131 4 514 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 51 (Emenda nº 380)
 1 271 13 391 131 4 514 0001 4 4 99 10 8 A 60.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 60.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
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Objeto do gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 52 (Emenda nº 550)
 1 271 13 391 131 4 514 0001 4 4 99 10 8 A 45.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 45.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Apoio às Manifestações da Cultura Imaterial
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 53 (Emenda nº 28)
 1 271 13 392 123 4 409 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Estímulo à Produção Cultural - Estimular a Produção
Cultural Local, em Governador Valadares. (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 54 (Emenda nº 237)
 1 271 13 392 123 4 409 0001 3 3 99 10 8 A 150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 55 (Emenda nº 441)
 1 271 13 392 123 4 409 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 56 (Emenda nº 689)
 1 271 13 392 123 4 409 0001 3 3 99 10 8 A 10.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 10.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 57 (Emenda nº 60)
 1 271 13 392 123 4 409 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 58 (Emenda nº 628)
 1 271 13 392 123 4 409 0001 3 3 99 10 8 A 73.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 73.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 59 (Emenda nº 178)
 1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 60 (Emenda nº 167)
 1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 61 (Emenda nº 585)
 1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 62 (Emenda nº 182)
 1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 75.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 75.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 63 (Emenda nº 680)
 1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 451 06 421 178 4 331 0001 3 3 90 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Estímulo à Produção Cultural - Apoio Financeiro ao
Instituto Cultural Amilcar Martins. (despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo
Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 64 (Emenda nº 238)
 1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 65 (Emenda nº 326)
 1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 66 (Emenda nº 681)
 1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Estímulo à Produção Cultural (despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 67 (Emenda nº 217)
 1 271 13 392 123 4 409 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Cultura
Objeto do gasto: Estímulo à Produção Cultural - Programa Estimulo a
Producao Cultural (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 68 (Emenda nº 695)
 1 301 04 122 727 1 118 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
 1 301 04 122 727 1 118 0001 4 4 90 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios
Públicos - Reforma do Centro Social Urbano - Amazonas, em
Contagem. (despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas -
1118 - Construção, Ampliação e Reforma de Prédios Públicos
(investimentos)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 69 (Emenda nº 655)
 1 301 04 122 727 1 118 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
 1 451 06 421 178 4 323 0001 3 3 90 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma de Prédios
Públicos - Reforma do Prédio da Defensoria Pública em Juiz de Fora.
(despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -
Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 70 (Emenda nº 266)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 3 3 99 10 8 A 450.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 450.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 71 (Emenda nº 272)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 3 3 99 10 8 A 600.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 72 (Emenda nº 90)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 350.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 350.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 73 (Emenda nº 150)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 900.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 900.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 74 (Emenda nº 172)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00



2210
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 75 (Emenda nº 228)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 1.400.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 76 (Emenda nº 253)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 77 (Emenda nº 455)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 78 (Emenda nº 464)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 700.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 700.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 79 (Emenda nº 467)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 550.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 550.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 80 (Emenda nº 553)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 440.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 440.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 81 (Emenda nº 564)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 82 (Emenda nº 577)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 83 (Emenda nº 587)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 670.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 670.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 84 (Emenda nº 631)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 110.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 110.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 85 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 282)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 40 48 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura -
Construção de Trincheira no Município de Juiz de Fora (despesas de
capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas -
1107 - Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(investimentos)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 86 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 283)
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 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 40 48 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura -
Projeto de Viaduto no Município de Juiz de Fora (despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas -
1107 - Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(investimentos)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 87 (Emenda nº 698)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 5.500.000,00
 1 451 06 421 178 4 339 0001 3 3 90 10 1 D 5.500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4339 - Presídio de
São Joaquim de Bicas I (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 88 (Emenda nº 54)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 810.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 810.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 89 (Emenda nº 87)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
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---------------------------------------------------------------------
INCISO: 90 (Emenda nº 213)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 880.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 880.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 91 (Emenda nº 324)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 960.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 960.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 92 (Emenda nº 648)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 1.100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 93 (Emenda nº 665)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
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INCISO: 94 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 589)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 630.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 630.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 95 (Emenda nº 51)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 1.400.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 96 (Emenda nº 84)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 97 (Emenda nº 554)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 98 (Emenda nº 576)
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 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 99 (Emenda nº 688)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 700.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 700.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 100 (Emenda nº 68)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 450.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 450.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 101 (Emenda nº 189)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 102 (Emenda nº 197)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
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 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 103 (Emenda nº 218)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 900.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 900.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 104 (Emenda nº 226)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 105 (Emenda nº 301)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 106 (Emenda nº 306)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 107 (Emenda nº 319)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 108 (Emenda nº 328)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 900.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 900.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 109 (Emenda nº 341)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 110 (Emenda nº 371)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 111 (Emenda nº 439)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 700.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 700.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 112 (Emenda nº 448)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 113 (Emenda nº 601)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 430.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 430.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 114 (Emenda nº 632)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 115 (Emenda nº 674)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 900.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 900.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 116 (Emenda nº 71)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 690.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 690.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 117 (Emenda nº 129)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
 1 451 06 421 178 4 331 0001 3 3 90 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo
Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 118 (Emenda nº 130)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
 1 451 06 421 178 4 331 0001 3 3 90 10 1 D 1.000.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo
Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 119 (Emenda nº 131)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
 1 451 06 421 178 4 331 0001 3 3 90 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo
Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 120 (Emenda nº 147)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 121 (Emenda nº 162)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 122 (Emenda nº 220)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 450.000,00
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 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 450.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 123 (Emenda nº 236)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 124 (Emenda nº 239)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 750.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 750.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 125 (Emenda nº 244)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 126 (Emenda nº 259)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 127 (Emenda nº 288)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 40 48 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura -
Remodelação do Museu Mariano Procópio, no Município de Juiz de
Fora. (despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas -
1107 - Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(investimentos)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 128 (Emenda nº 293)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 129 (Emenda nº 298)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 1.170.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.170.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 130 (Emenda nº 344)



2224
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 131 (Emenda nº 374)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 132 (Emenda nº 382)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 70.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 70.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 133 (Emenda nº 424)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 134 (Emenda nº 431)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
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 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 135 (Emenda nº 461)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 136 (Emenda nº 477)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 137 (Emenda nº 509)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 590.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 590.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 138 (Emenda nº 516)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 139 (Emenda nº 64)
 1 301 04 451 132 1 107 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Apoio aos Municipios em Obras de Infra-Estrutura
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 140 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 279)
 1 301 06 181 021 1 187 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00
 1 301 06 181 021 1 187 0001 4 4 90 25 1 D 1.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Implantação de Unidades Prediais Integradas - Seds
- Implantação de Unidade no Município de Juiz de Fora. (despesas de
capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas -
1187 - Implantação de Unidades Prediais Integradas - Seds
(investimentos)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 141 (Emenda nº 141)
 1 301 06 181 021 1 187 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00
 1 451 06 421 178 4 323 0001 3 3 90 10 1 D 20.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Implantação de Unidades Prediais Integradas - Seds
- Aisp em Ituiutaba (despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -
Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
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INCISO: 142 (Emenda nº 140)
 1 301 06 181 021 1 187 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00
 1 451 06 421 178 4 323 0001 3 3 90 10 1 D 20.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Implantação de Unidades Prediais Integradas - Seds
- Aisp em Frutal (despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -
Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 143 (Emenda nº 653)
 1 301 06 421 020 1 081 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 301 06 421 020 1 081 0001 4 4 90 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Construção de Novas Unidades do Sistema Prisional
(Setop) - Construção de Cadeia Pública em Barbacena. (despesas de
capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas -
1081 - Construção de Novas Unidades do Sistema Prisional (Setop)
(investimentos - Obra: 251)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 144 (Emenda nº 98)
 1 301 06 782 020 1 357 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 301 06 782 020 1 357 0001 4 4 90 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Construção de Acessos a Unidades Prisionais -
Setop - Pavimentação Asfáltica do Acesso à Penitenciária Floriano de
Paula em Governador Valadares (despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas -
1357 - Construção de Acessos a Unidades Prisionais - Setop
(investimentos - Obra: 226)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 145 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 9)
 1 301 13 392 058 1 385 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00
 1 451 06 421 178 4 331 0001 3 3 90 10 1 D 10.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Estruturacao Fisica do Centro da Juventude -
Adequar o Espaço Físico da Antiga Fábrica de Açúcar de Governador
Valadares, Conhecida Como Açucareira, Atualmente Tombado Como
Patrimônio Cultural do Município, para Implantação do Centro da
Juventude de Governador Valadares, Transformando-O em Complexo
Educacional e Cultural. (despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo
Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 146 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 311)
 1 301 15 451 026 1 342 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00
 1 451 06 421 178 4 331 0001 3 3 90 10 1 D 10.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Investimentos Especiais em Municípios Estratégicos
- Construção de Um Centro de Convenções no Município de
Governador Valadares/Mg. (despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo
Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 147 (Emenda nº 694)
 1 301 26 122 727 1 045 0001 3 3 99 10 8 A 10.000,00
 1 451 06 421 178 4 323 0001 3 3 90 10 1 D 10.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Elaboração de Projetos Visando a Ampliação do
Campus da Universidade Federal de São João Del Rei em Divinópolis
(despesas correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -
Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 148 (Emenda nº 645)
 1 301 26 781 026 4 141 0001 4 4 99 10 8 A 25.445.000,00
 1 301 26 781 152 1 201 0001 4 4 90 24 1 D 17.885.520,00
 1 301 26 781 152 1 197 0001 4 4 90 24 1 D 7.559.480,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Desenvolvimento do Modal Aeroviário (despesas de
capital)
Deduções: Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas -
1197 - Ampliação e Construção de Aeroportos (investimentos) - R$
7.559.480,00
Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas - 1201 -
Conservação e Melhoramento de Aeroportos (investimentos) - R$
17.885.520,00
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 149 (Emenda nº 701)
 1 301 26 782 047 4 171 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00
 1 451 06 421 178 4 323 0001 3 3 90 10 1 D 10.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Duplicação da Av. Antônio Carlos (despesas de
capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -
Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 150 (Emenda nº 523)
 1 301 26 782 132 4 670 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas
Objeto do gasto: Fornecimento de Elementos Estruturais para
Melhoria de Vias Públicas - Construção de Uma Trincheira no
Município de Nova Serrana, Transversal à Br-262, Ligando o Bairro
Park Dona Gumercinda Martins ao Bairro Novo Horizonte. (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 151 (Emenda nº 267)
 1 321 10 122 701 2 002 0001 3 3 99 10 8 A 375.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 375.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde
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Objeto do gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 152 (Emenda nº 200)
 1 321 10 122 701 2 002 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde
Objeto do gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 153 (Emenda nº 183)
 1 321 10 122 701 2 002 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde
Objeto do gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 154 (Emenda nº 199)
 1 321 10 122 701 2 002 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Saúde
Objeto do gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 155 (Emenda nº 436)
 1 401 06 182 745 4 273 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Corpo de Bombeiros Militar do
Estado de Minas Gerais
Objeto do gasto: Prevenção e Combate a Sinistros (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------



2231
INCISO: 156 (Emenda nº 101)
 1 451 06 122 004 1 369 0001 3 3 99 10 8 A 6.849.549,00
 1 451 06 243 004 4 362 0001 3 3 90 10 1 D 691.975,00
 1 451 06 243 004 4 362 0001 3 3 50 10 1 D 6.157.574,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa
Social
Objeto do gasto: Qualidade da Gestão do Sistema Socioeducativo
(despesas correntes)
Deduções: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4362 -
Aprimoramento e Ampliação da Gestão das Medidas de Meio Aberto
(outras despesas correntes) - R$ 691.975,00
Secretaria de Estado de Defesa Social - 4362 - Aprimoramento e
Ampliação da Gestão das Medidas de Meio Aberto (outras despesas
correntes) - R$ 6.157.574,00
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 157 (Emenda nº 103)
 1 451 06 421 004 4 360 0001 3 3 99 10 8 A 599.575,00
 1 451 06 421 004 4 363 0001 3 3 90 10 1 D 599.575,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa
Social
Objeto do gasto: Atendimento ao Adolescente em Conflito Com a Lei
em Cumprimento de Medida de Semiliberdade (despesas correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4363 - Atendimento
às Condições Operacionais dos Centros Socioeducativos (outras
despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 158 (Emenda nº 102)
 1 451 06 421 004 4 360 0001 4 4 99 10 8 A 50.876,00
 1 451 06 243 004 4 362 0001 4 4 90 10 1 D 50.876,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa
Social
Objeto do gasto: Atendimento ao Adolescente em Conflito Com a Lei
em Cumprimento de Medida de Semiliberdade (despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4362 -
Aprimoramento e Ampliação da Gestão das Medidas de Meio Aberto
(investimentos)
---------------------------------------------------------------------
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INCISO: 159 (Emenda nº 624)
 1 451 06 452 733 4 483 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Defesa
Social
Objeto do gasto: Apoio a Municípios e Entidades na Implantação de
Projetos na Área de Segurança Pública (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 160 (Emenda nº 625)
 1 461 22 661 195 4 472 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico
Objeto do gasto: Ações Estratégicas para Cadeias Produtivas e
Arranjos Produtivos Locais (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 161 (Emenda nº 474)
 1 471 10 512 048 1 281 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Implantação de Sistemas de Saneamento (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 162 (Emenda nº 210)
 1 471 10 512 048 1 281 0001 4 4 99 10 8 A 60.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 60.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Implantação de Sistemas de Saneamento (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 163 (Emenda nº 268)
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 1 471 15 122 701 2 002 0001 3 3 99 10 8 A 225.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 225.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Planejamento, Gestão e Finanças (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 164 (Emenda nº 690)
 1 471 15 452 101 1 044 0001 3 3 99 10 8 A 4.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 4.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Planejamento Metropolitano (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 165 (Emenda nº 691)
 1 471 15 452 101 2 140 0001 3 3 99 10 8 A 2.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 2.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Apoio Técnico aos Municípios da Rmva para o
Planejamento Metropolitano (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 166 (Emenda nº 692)
 1 471 15 452 101 4 168 0001 3 3 99 10 8 A 2.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 2.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Implantação da Agência de Desenvolvimento
Metropolitana e Estruturação dos Órgãos de Gestão Metropolitana da
Rmva (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 167 (Emenda nº 668)
 1 471 15 452 120 4 455 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
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 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Assessoramento Tecnico aos Planejamentos Urbano
e Regional (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 168 (Emenda nº 561)
 1 471 15 452 120 4 458 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 169 (Emenda nº 262)
 1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 170 (Emenda nº 574)
 1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 171 (Emenda nº 658)
 1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 172 (Emenda nº 428)
 1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 173 (Emenda nº 63)
 1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 174 (Emenda nº 171)
 1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 175 (Emenda nº 231)
 1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 176 (Emenda nº 255)
 1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 177 (Emenda nº 565)
 1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 178 (Emenda nº 571)
 1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 179 (Emenda nº 581)
 1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 180 (Emenda nº 630)
 1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 630.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 630.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 181 (Emenda nº 186)
 1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 182 (Emenda nº 195)
 1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 183 (Emenda nº 204)
 1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 184 (Emenda nº 366)
 1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 185 (Emenda nº 460)
 1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 186 (Emenda nº 669)
 1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 187 (Emenda nº 95)
 1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 188 (Emenda nº 316)
 1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 189 (Emenda nº 322)
 1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 190 (Emenda nº 422)
 1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
----------------------------------------------------------------------
INCISO: 191 (Emenda nº 604)
 1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 70.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 70.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 192 (Emenda nº 642)
 1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 700.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 700.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 193 (Emenda nº 76)
 1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 180.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 180.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 194 (Emenda nº 149)
 1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 195 (Emenda nº 163)
 1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 196 (Emenda nº 264)
 1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 800.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 800.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 197 (Emenda nº 291)
 1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 198 (Emenda nº 333)
 1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 199 (Emenda nº 423)
 1 471 15 452 120 4 458 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Ações Urbanísticas Pontuais Realizadas (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 200 (Emenda nº 88)
 1 471 16 481 025 1 302 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Construção, Reformas e Melhorias em Unidades
Habitacionais (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 201 (Emenda nº 438)
 1 471 16 481 025 1 302 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Construção, Reformas e Melhorias em Unidades
Habitacionais (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 202 (Emenda nº 473)
 1 471 16 481 025 1 302 0001 4 4 99 10 8 A 15.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 15.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Construção, Reformas e Melhorias em Unidades
Habitacionais (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 203 (Emenda nº 605)
 1 471 16 481 025 1 302 0001 4 4 99 10 8 A 70.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 70.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Construção, Reformas e Melhorias em Unidades
Habitacionais (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 204 (Emenda nº 155)
 1 471 16 481 025 1 302 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Construção, Reformas e Melhorias em Unidades
Habitacionais (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 205 (Emenda nº 636)
 1 471 17 512 230 4 030 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Atendimento a Municipios Através de Ações
Emergenciais Contra as Secas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 206 (Emenda nº 591)
 1 471 17 512 230 4 030 0001 4 4 99 10 8 A 82.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 82.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Atendimento a Municipios Através de Ações
Emergenciais Contra as Secas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 207 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 13)
 1 471 18 541 045 1 067 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00
 1 451 06 421 178 4 331 0001 3 3 90 10 1 D 10.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Regional e Política Urbana
Objeto do gasto: Implantacao de Sistemas de Disposicao Final
Adequada - Sedru - Implantação de Aterro Sanitário em Governador
Valadares (despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo
Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 208 (Emenda nº 137)
 1 481 08 122 701 2 074 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
 1 451 06 421 178 4 323 0001 3 3 90 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Operacionalização dos Conselhos Vinculados à
Subsecretaria de Direitos Humanos (despesas correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -
Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 209 (Emenda nº 125)
 1 481 08 122 701 2 074 0001 3 3 99 10 8 A 162.700,00
 1 451 06 421 178 4 323 0001 3 3 90 10 1 D 162.700,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Operacionalização dos Conselhos Vinculados à
Subsecretaria de Direitos Humanos - Realização da Conferência
Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente. (despesas
correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -
Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 210 (Emenda nº 124)
 1 481 08 242 162 4 131 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
 1 451 06 421 178 4 323 0001 3 3 90 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Integração e Descentralização de Politicas de
Direitos Humanos - Desenvolvimento das Atividades do Comitê Gestor
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Estadual para a Criança e o Adolescente do Semi-Árido (despesas
correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -
Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 211 (Emenda nº 106)
 1 481 08 244 033 4 069 0001 3 3 99 10 8 A 1.000.000,00
 1 451 06 421 178 4 323 0001 3 3 90 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Acompanhamento Social nas Escolas Públicas
(despesas correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -
Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 212 (Emenda nº 110)
 1 481 08 244 117 1 042 0001 3 3 99 10 8 A 350.000,00
 1 451 06 421 178 4 323 0001 3 3 90 10 1 D 350.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio à Comercialização de Produtos da Economia
Popular Solidária (despesas correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -
Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 213 (Emenda nº 247)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 214 (Emenda nº 269)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 250.000,00
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 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 215 (Emenda nº 274)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 216 (Emenda nº 331)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 217 (Emenda nº 360)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
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---------------------------------------------------------------------
INCISO: 218 (Emenda nº 83)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades - Apoio Financeiro
para Manutenção de Entidades de Governador Valadares (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 219 (Emenda nº 684)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 220 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 356)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00
 1 451 06 421 178 4 344 0001 3 3 90 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4344 - Presídio
Inspetor José Martinho Drumond (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 221 (Emenda nº 191)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 222 (Emenda nº 479)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 223 (Emenda nº 72)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 70.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 70.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 224 (Emenda nº 201)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
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INCISO: 225 (Emenda nº 304)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 1.311.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.311.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 226 (Emenda nº 548)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 180.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 180.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 227 (Emenda nº 567)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 228 (Emenda nº 582)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
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Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 229 (Emenda nº 58)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 180.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 180.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 230 (Emenda nº 85)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 90.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 90.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 231 (Emenda nº 209)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 80.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 232 (Emenda nº 314)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00
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 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 233 (Emenda nº 343)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 234 (Emenda nº 609)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 235 (Emenda nº 666)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
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---------------------------------------------------------------------
INCISO: 236 (Emenda nº 234)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 237 (Emenda nº 222)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 450.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 450.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 238 (Emenda nº 368)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 239 (Emenda nº 466)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
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Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 240 (Emenda nº 327)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 220.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 220.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 241 (Emenda nº 369)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 242 (Emenda nº 384)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 582.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 582.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 243 (Emenda nº 419)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
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 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 244 (Emenda nº 442)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 245 (Emenda nº 451)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 246 (Emenda nº 606)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 340.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 340.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
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---------------------------------------------------------------------
INCISO: 247 (Emenda nº 634)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 248 (Emenda nº 683)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 249 (Emenda nº 75)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 140.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 140.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 250 (Emenda nº 170)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
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Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 251 (Emenda nº 242)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 190.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 190.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 252 (Emenda nº 245)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 253 (Emenda nº 260)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 254 (Emenda nº 265)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00
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 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 255 (Emenda nº 359)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 256 (Emenda nº 376)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 700.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 700.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 257 (Emenda nº 50)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
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---------------------------------------------------------------------
INCISO: 258 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 475)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 535.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 535.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 259 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 347)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 451 06 421 178 4 344 0001 3 3 90 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4344 - Presídio
Inspetor José Martinho Drumond (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 260 (Emenda nº 430)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 261 (Emenda nº 465)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
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Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 262 (Emenda nº 478)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 550.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 550.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 263 (Emenda nº 506)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 267.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 267.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 264 (Emenda nº 518)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 265 (Emenda nº 152)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
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 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 266 (Emenda nº 174)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 267 (Emenda nº 252)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 268 (Emenda nº 305)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 189.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 189.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
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---------------------------------------------------------------------
INCISO: 269 (Emenda nº 458)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 270 (Emenda nº 549)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 560.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 560.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 271 (Emenda nº 578)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 170.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 170.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 272 (Emenda nº 608)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
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Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 273 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 590)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 243.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 243.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 274 (Emenda nº 57)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 275 (Emenda nº 207)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 276 (Emenda nº 208)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 220.000,00
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 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 220.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 277 (Emenda nº 303)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 278 (Emenda nº 315)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 279 (Emenda nº 596)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
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---------------------------------------------------------------------
INCISO: 280 (Emenda nº 629)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 242.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 242.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 281 (Emenda nº 667)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 282 (Emenda nº 69)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 283 (Emenda nº 192)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social



2265
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 284 (Emenda nº 203)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 900.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 900.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 285 (Emenda nº 219)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 570.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 570.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 286 (Emenda nº 323)
 1 481 08 244 132 4 449 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Apoio Financeiro aos Municípios e Entidades Com
Equipamentos e Manutenção de Suas Atividades (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 287 (Emenda nº 123)
 1 481 08 244 162 4 075 0001 3 3 99 10 8 A 49.000,00
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 1 451 06 421 178 4 323 0001 3 3 90 10 1 D 49.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Mobilização Pelo Registro Civil (despesas correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -
Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 288 (Emenda nº 114)
 1 481 11 334 117 4 643 0001 3 3 99 10 8 A 355.000,00
 1 451 06 421 178 4 323 0001 3 3 90 10 1 D 355.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Implantação da Política Estadual de Fomento à
Economia Popular Solidária (despesas correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -
Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 289 (Emenda nº 126)
 1 481 14 244 162 4 110 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
 1 451 06 421 178 4 323 0001 3 3 90 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Promoção da Igualdade Racial e dos Direitos de
Comunidades Tradicionais (despesas correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -
Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 290 (Emenda nº 184)
 1 481 14 422 162 2 112 0001 4 4 99 10 8 A 25.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 25.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social
Objeto do gasto: Promoção dos Direitos da Mulher (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 291 (Emenda nº 194)
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 1 491 04 122 733 1 167 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 292 (Emenda nº 273)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 3 3 99 10 8 A 600.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 293 (Emenda nº 223)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 3 3 99 10 8 A 450.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 450.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 294 (Emenda nº 336)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 295 (Emenda nº 89)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
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Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 296 (Emenda nº 190)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 800.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 800.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 297 (Emenda nº 202)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 298 (Emenda nº 225)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 299 (Emenda nº 307)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 300 (Emenda nº 313)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 301 (Emenda nº 321)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 302 (Emenda nº 421)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 303 (Emenda nº 440)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 304 (Emenda nº 447)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
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INCISO: 305 (Emenda nº 598)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 306 (Emenda nº 603)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 210.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 210.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 307 (Emenda nº 637)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 308 (Emenda nº 639)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 309 (Emenda nº 687)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 310 (Emenda nº 148)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 800.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 800.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 311 (Emenda nº 164)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 312 (Emenda nº 224)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 313 (Emenda nº 235)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 314 (Emenda nº 240)
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 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 315 (Emenda nº 243)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 316 (Emenda nº 292)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 317 (Emenda nº 318)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 120.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 120.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 318 (Emenda nº 334)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
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Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 319 (Emenda nº 342)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 320 (Emenda nº 345)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 450.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 450.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 321 (Emenda nº 425)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 322 (Emenda nº 429)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 323 (Emenda nº 472)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 15.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 15.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 324 (Emenda nº 481)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 325 (Emenda nº 513)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 373.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 373.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 326 (Emenda nº 517)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 327 (Emenda nº 62)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
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INCISO: 328 (Emenda nº 79)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 80.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 329 (Emenda nº 91)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 330 (Emenda nº 151)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 331 (Emenda nº 173)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 332 (Emenda nº 230)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 333 (Emenda nº 232)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 334 (Emenda nº 254)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 335 (Emenda nº 454)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 400.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 400.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 336 (Emenda nº 555)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 550.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 550.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 337 (Emenda nº 568)
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 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 338 (Emenda nº 572)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.000.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 339 (Emenda nº 579)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 340 (Emenda nº 586)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 341 (Emenda nº 664)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
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Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 342 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 302)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 343 (Emenda nº 697)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 3.000.000,00
 1 451 06 421 178 4 344 0001 3 3 90 10 1 D 3.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4344 - Presídio
Inspetor José Martinho Drumond (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 344 (Emenda nº 86)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 410.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 410.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 345 (Emenda nº 180)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 1.320.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.320.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 346 (Emenda nº 187)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 650.000,00
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 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 650.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 347 (Emenda nº 193)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 348 (Emenda nº 205)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 349 (Emenda nº 335)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 350 (Emenda nº 610)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 692.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 692.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
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---------------------------------------------------------------------
INCISO: 351 (Emenda nº 651)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 352 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 594)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 40.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 353 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 241)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 260.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 260.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 354 (Emenda nº 263)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 355 (Emenda nº 573)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
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Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 356 (Emenda nº 659)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 357 (Emenda nº 673)
 1 491 04 122 733 1 167 0001 4 4 99 10 8 A 600.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 600.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Apoio ao Desenvolvimento Municipal (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 358 (Emenda nº 476)
 1 491 04 131 709 4 680 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00
 1 491 04 131 709 4 680 0001 3 3 90 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Divulgação Governamental - Promover Campanha
Publicitaria de Incentivo ao Consumo de Leite no Ambito do Estado de
Minas Gerais. (despesas correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Governo - 4680 - Divulgação
Governamental (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 359 (Emenda nº 647)
 1 491 14 306 028 4 008 0001 3 3 99 10 8 A 20.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Governo
Objeto do gasto: Mutirão Pela Segurança Alimentar Nutricional em
Minas Gerais - Pro San (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
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---------------------------------------------------------------------
INCISO: 360 (Emenda nº 437)
 1 511 06 181 189 4 480 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Polícia Civil do Estado de Minas
Gerais
Objeto do gasto: Investigações e Polícia Judiciária (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 361 (Emenda nº 65)
 1 531 14 422 160 4 099 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Ação Pela Vida (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 362 (Emenda nº 179)
 1 531 14 422 160 4 099 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Ação Pela Vida (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 363 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 353)
 1 531 14 422 160 4 109 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 451 06 421 178 4 344 0001 3 3 90 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Centro de Referência em Álcool, Tabaco e Outras
Drogas (despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4344 - Presídio
Inspetor José Martinho Drumond (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 364 (Emenda nº 104)
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 1 531 27 244 154 4 100 0001 3 3 99 10 8 A 250.000,00
 1 451 06 421 178 4 332 0001 3 3 90 10 1 D 250.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Minas Pela Juventude � Municipalização das Ações
das Políticas Públicas de Juventude (despesas correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4332 - Centro de
Remanejamento do Sistema Prisional - Unidade Gameleira (outras
despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 365 (Emenda nº 385)
 1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8 A 280.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 280.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 366 (Emenda nº 61)
 1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 367 (Emenda nº 457)
 1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------



2284
INCISO: 368 (Emenda nº 181)
 1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 369 (Emenda nº 325)
 1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8 A 220.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 220.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 370 (Emenda nº 346)
 1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas - Construção de Alambrado, Gramado,
Vestiário, Muro de Arrimo e Etc. (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 371 (Emenda nº 294)
 1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
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INCISO: 372 (Emenda nº 602)
 1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 373 (Emenda nº 166)
 1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8 A 270.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 270.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 374 (Emenda nº 80)
 1 531 27 812 027 1 214 0001 4 4 99 10 8 A 350.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 350.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos
e de Atividades Físicas - Construção de Quadras Poliesportivas em
Governador Valadares (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 375 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 157)
 1 531 27 812 027 2 006 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
 1 451 06 421 178 4 331 0001 3 3 90 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Campos Verdes - Gramar os Campos de Varzea e
Arborizar o Entorno para Melhoria da Prática do Futebol Amador e do
Lazer da Comunidade. (despesas de capital)
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Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo
Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 376 (Emenda nº 271)
 1 531 27 812 149 4 115 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Esporte Educacional (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 377 (Emenda nº 686)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 378 (Emenda nº 370)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 379 (Emenda nº 633)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
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Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 380 (Emenda nº 638)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 381 (Emenda nº 165)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 382 (Emenda nº 221)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 383 (Emenda nº 233)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
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---------------------------------------------------------------------
INCISO: 384 (Emenda nº 317)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 385 (Emenda nº 329)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 386 (Emenda nº 446)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 387 (Emenda nº 480)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
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INCISO: 388 (Emenda nº 508)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 389 (Emenda nº 520)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 390 (Emenda nº 93)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 391 (Emenda nº 153)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 392 (Emenda nº 196)
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 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 393 (Emenda nº 450)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 394 (Emenda nº 463)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 395 (Emenda nº 552)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 396 (Emenda nº 566)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00
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 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 397 (Emenda nº 592)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 40.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 40.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 398 (Emenda nº 59)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 399 (Emenda nº 74)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 400 (Emenda nº 206)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 401 (Emenda nº 211)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 402 (Emenda nº 339)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 403 (Emenda nº 612)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 35.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 35.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 404 (Emenda nº 670)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 405 (Emenda nº 559)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 3 3 99 10 8 A 25.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 25.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas
correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 406 (Emenda nº 320)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 407 (Emenda nº 652)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 408 (Emenda nº 685)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 409 (Emenda nº 73)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 80.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 80.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 410 (Emenda nº 375)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 411 (Emenda nº 449)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação - Construção,
Ampliação e Reestruturação de Espaços Esportivos e de Atividades
Físicas (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 412 (Emenda nº 507)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 20.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 413 (Emenda nº 519)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 414 (Emenda nº 92)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 415 (Emenda nº 154)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 416 (Emenda nº 551)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 110.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 110.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 417 (Emenda nº 558)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 75.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 75.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 418 (Emenda nº 580)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 419 (Emenda nº 386)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 420 (Emenda nº 338)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 70.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 70.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 421 (Emenda nº 462)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 422 (Emenda nº 595)
 1 531 27 812 149 4 330 0001 4 4 99 10 8 A 105.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 105.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Secretaria de Estado de Esportes
e da Juventude
Objeto do gasto: Promoção do Desporto de Participação (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 423 (Emenda nº 704)
 1 991 99 999 009 9 999 0001 9 9 99 10 8 A 41.100.000,00
 1 451 06 421 178 4 334 0001 3 3 90 10 1 D 6.000.000,00
 1 451 06 122 701 2 002 0001 3 3 90 10 1 D 10.000.000,00
 1 451 06 421 178 4 344 0001 3 3 90 10 1 D 1.400.000,00
 1 451 06 421 178 4 350 0001 3 3 90 10 1 D 19.000.000,00
 1 451 06 421 178 4 332 0001 3 3 90 10 1 D 1.700.000,00
 1 451 06 421 178 4 341 0001 3 3 90 10 1 D 3.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Reserva de Contingência
Objeto do gasto: Reserva de Contingência (a classificar)
Deduções: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4332 - Centro de
Remanejamento do Sistema Prisional - Unidade Gameleira (outras
despesas correntes) - R$ 1.700.000,00
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Secretaria de Estado de Defesa Social - 4334 - Presídio Antônio Dutra
Ladeira (outras despesas correntes) - R$ 6.000.000,00
Secretaria de Estado de Defesa Social - 4341 - Presídio Professor
Jacy de Assis (outras despesas correntes) - R$ 3.000.000,00
Secretaria de Estado de Defesa Social - 4344 - Presídio Inspetor José
Martinho Drumond (outras despesas correntes) - R$ 1.400.000,00
Secretaria de Estado de Defesa Social - 4350 - Unidades Prisionais de
Pequeno Porte / Novas Unidades (outras despesas correntes) - R$
19.000.000,00
Secretaria de Estado de Defesa Social - 2002 - Planejamento, Gestão
e Finanças (outras despesas correntes) - R$ 10.000.000,00
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 424 (Emenda nº 663)
 2 071 19 573 259 4 625 0001 4 4 99 10 8 A 30.000,00
 2 071 19 573 259 4 625 0001 4 4 90 10 1 D 30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação de Amparo à Pesquisa
do Estado de Minas Gerais
Objeto do gasto: Fomento a Projetos da Demanda Universal e Redes
de Pesquisa - Aquisição de Equipamentos e Softwares para o
Laboratório de Desenvolvimento Cognitivo e da Linguagem do
Departamento de Psicologia da Ufmg (despesas de capital)
Dedução: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas
Gerais - 4625 - Fomento a Projetos da Demanda Universal e Redes
de Pesquisa (investimentos)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 425 (Emenda nº 121)
 2 101 18 541 010 1 059 0001 4 4 99 10 8 A 101.000,00
 1 451 06 421 178 4 323 0001 3 3 90 10 1 D 101.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas
Objeto do gasto: Efetivação do Uso Público de Unidades de
Conservação (despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -
Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 426 (Emenda nº 657)
 2 101 18 542 109 2 011 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 451 06 421 178 4 331 0001 3 3 90 10 1 D 500.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual de Florestas
Objeto do gasto: Cofinanciamento de Implantação de Centro de
Pesquisa e Difusão de Conhecimento da Biodiversidade -
Cofinanciamento de Centro de Pesquisa em Juiz de Fora (Mata do
Krambeck). (despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo
Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 427 (Emenda nº 671)
 2 111 20 541 116 1 074 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Rural Mineira
Objeto do gasto: Implantação de Projetos de Recuperação e
Readequação de Estradas Vicinais Com Enfoque Ambiental
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 428 (Emenda nº 378)
 2 201 13 391 131 1 126 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico de Minas Gerais
Objeto do gasto: Obras de Conservação e Restauração do Patrimônio
Cultural - Obras de Conservação e Restauração do Complexo
Arquitetônico do Santuário do Senhor do Bom Jesus de Matozinhos,
Localizado no Distrito de Santo Antônio do Pirapetinga (Bacalhau),
Município de Piranga. (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 429 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 296)
 2 201 13 391 131 1 126 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00
 2 201 13 391 131 1 126 0001 4 4 90 10 1 D 1.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto Estadual do Patrimônio
Histórico e Artístico de Minas Gerais
Objeto do gasto: Obras de Conservação e Restauração do Patrimônio
Cultural - Restauração do Complexo Arquitetônico do Santuário do
Senhor do Bom Jesus de Matosinhos, no Distrito de Santo Antônio do
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Pirapetinga (Bacalhau), no Município de Piranga. (despesas de
capital)
Dedução: Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de
Minas Gerais - 1126 - Obras de Conservação e Restauração do
Patrimônio Cultural (investimentos)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 430 (Emenda nº 672)
 2 271 10 128 134 2 141 0001 3 3 99 10 8 A 10.000,00
 2 271 10 363 134 4 442 0001 3 3 90 10 1 D 10.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundação Hospitalar do Estado
de Minas Gerais
Objeto do gasto: Formação e Qualificação de Preceptores/Tutores de
Médicos (despesas correntes)
Dedução: Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais - 4442 -
Formação de Residentes (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 431 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 522)
 2 301 26 782 038 1 076 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do gasto: Recuperação de Rodovias - Recurso Destinado a
Pavimentação de 19 Km da Estrada Vicinal Que Liga os Municípios de
Jacuí à Fortaleza de Minas. (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 432 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 281)
 2 301 26 782 038 1 317 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00
 2 301 26 782 216 4 139 0001 4 4 90 33 1 D 1.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do gasto: Elaboração de Projetos - Desenvolvimento de Projeto
para Obra de Pavimentação no Município de Santo Antônio do
Aventureiro, no Acesso ao Distrito de São Domingos à Br-116, Com
Extensão de 6,5 Km. (despesas de capital)
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Dedução: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - 4139 - Elaboração de Projeto de Engenharia
(investimentos)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 433 (Emenda nº 676)
 2 301 26 782 038 1 317 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00
 2 301 26 782 038 1 317 0001 4 4 90 10 1 D 1.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do gasto: Elaboração de Projetos - Elaboração do Projeto da
Estrada Turística da Serra da Canastra. (despesas de capital)
Dedução: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - 1317 - Elaboração de Projetos (investimentos - Obra:
664)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 434 (Emenda nº 146)
 2 301 26 782 056 1 272 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00
 2 301 26 782 056 1 272 0001 4 4 90 25 1 D 20.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do gasto: Pavimentação e Restauração de Rodovias em
Outras Regiões - Conclusão da Estrada da Produção, Que Liga
Montes Claros. São João da Ponte e Capitão Enéas. (despesas de
capital)
Dedução: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - 1272 - Pavimentação e Restauração de Rodovias em
Outras Regiões (investimentos - Obra: 667)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 435 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 15)
 2 301 26 782 056 1 354 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00
 1 451 06 421 178 4 344 0001 3 3 90 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do gasto: Pavimentação e Restauração de Rodovias no
Noroeste de Minas - Elaboração de Projeto de Engenharia para
Construção de Anel Viário Entre a Mg-188 e a Br-251, no Município de
Unaí. (despesas de capital)
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Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4344 - Presídio
Inspetor José Martinho Drumond (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 436 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 285)
 2 301 26 782 057 1 356 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00
 4 381 26 782 128 4 456 0001 4 4 90 10 1 D 1.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do gasto: Adequação e Aumento da Capacidade Viária -
Conservação da Rodovia José Dias Filho, Acesso do Município de
Dona Euzébia ao Distrito de São Manoel do Guaiaçu, Com Extensão
de 4 Km. (despesas de capital)
Dedução: Fundo Estadual de Desenvolvimento de Transportes - 4456
- Conservação de Rodovias (investimentos)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 437 (Emenda nº 127)
 2 301 26 782 216 4 076 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00
 1 451 06 421 178 4 323 0001 3 3 90 10 1 D 10.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do gasto: Implantação, Pavimentação e Recuperação de
Acessos Municipais e Vias Urbanas - Inclusão de Metas Físicas e
Financeiras para Construção de Anel Viário no Município de
Coromandel. (despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -
Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 438 (Emenda nº 128)
 2 301 26 782 216 4 076 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00
 1 451 06 421 178 4 323 0001 3 3 90 10 1 D 10.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do gasto: Implantação, Pavimentação e Recuperação de
Acessos Municipais e Vias Urbanas - Asfaltamento da Rodovia Que
Liga Ituiutaba a Bastos. (despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -
Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
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---------------------------------------------------------------------
INCISO: 439 (Emenda nº 584)
 2 301 26 782 216 4 076 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do gasto: Implantação, Pavimentação e Recuperação de
Acessos Municipais e Vias Urbanas - Construção do Portal Sul /
Belvedere - Ligação da Br-356 e Mg-030 (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 440 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 514)
 2 301 26 782 216 4 076 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do gasto: Implantação, Pavimentação e Recuperação de
Acessos Municipais e Vias Urbanas - Recurso Destinado ao Município
de São Sebastião do Paraíso para Pavimentação de Um Trecho de 12
Km Que Liga a Br-265 ao Distrito de Guardinha. (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 441 (Emenda nº 139)
 2 301 26 782 216 4 543 0001 4 4 99 10 8 A 20.000,00
 1 451 06 421 178 4 323 0001 3 3 90 10 1 D 20.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do gasto: Implantação de Obras de Arte Especiais (Pontes e
Viadutos) - Construção de Ponte Sobre o Rio Paranaíba, em
Cachoeira Dourada - MG, no Final da Mgt 154. (despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -
Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 442 (Emenda nº 675)
 2 301 26 782 216 4 543 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00
 1 451 06 421 178 4 323 0001 3 3 90 10 1 D 1.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do gasto: Implantação de Obras de Arte Especiais (Pontes e
Viadutos) - Construção de Viaduto na MG 255 no Cruzamento Com a
Br 153. (despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -
Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 443 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 515)
 2 301 26 782 216 4 550 0001 4 4 99 10 8 A 1.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 1.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais
Objeto do gasto: Pavimentação de Rodovias da Rede Estadual -
Recurso Destinado à Pavimentação da Mg-170 do Trecho Que Liga o
Município de Pimenta à Guapé, Uma Vez Que o Projeto Está em Fase
de Licitação. (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 444 (Emenda nº 693)
 2 311 12 122 776 1 326 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
 1 451 06 421 178 4 344 0001 3 3 90 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade Estadual de Montes
Claros
Objeto do gasto: Ampliação da Estrutura Física - Construção do
Estádio da Unimontes, em Montes Claros. (despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4344 - Presídio
Inspetor José Martinho Drumond (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 445 (Emenda nº 678)
 2 351 12 364 140 4 161 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas
Gerais
Objeto do gasto: Infra-Estrutura Tecnológica do Ensino Superior
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
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---------------------------------------------------------------------
INCISO: 446 (Emenda nº 699)
 2 351 12 364 140 4 235 0001 3 3 99 10 8 A 220.000,00
 1 451 06 421 178 4 332 0001 3 3 90 10 1 D 220.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas
Gerais
Objeto do gasto: Ensino de Terceiro Grau (despesas correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4332 - Centro de
Remanejamento do Sistema Prisional - Unidade Gameleira (outras
despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 447 (Emenda nº 300)
 2 351 12 364 140 4 235 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas
Gerais
Objeto do gasto: Ensino de Terceiro Grau - Aquisição de Bens para a
Uemg / Campus Frutal : 01 Veículo , 01 Moto , Data Show (despesas
de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 448 (Emenda nº 679)
 2 351 12 364 727 1 328 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00
 1 451 06 421 178 4 331 0001 3 3 90 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Universidade do Estado de Minas
Gerais
Objeto do gasto: Construção, Ampliação e Reforma das Unidades e
dos Campi da Uemg - Apoio Financeiro para a Fundação Educacional
de Divinópolis - Funedi. (despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo
Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 449 (Emenda nº 132)
 2 381 24 722 135 4 050 0001 3 3 99 10 8 A 3.300,00
 1 451 06 421 178 4 323 0001 3 3 90 10 1 D 3.300,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Departamento Estadual de
Telecomunicações de Minas Gerais
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Objeto do gasto: Planejamento e Execução do Sistema de Telefonia
Rural (despesas correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -
Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 450 (Emenda nº 136)
 2 411 21 631 144 4 039 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
 1 451 06 421 178 4 331 0001 3 3 90 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Instituto de Terras do Estado de
Minas Gerais
Objeto do gasto: Apoio para a Regularização Fundiária de Áreas
Ocupadas Por Comunidades Quilombolas e Indígenas (despesas
correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo
Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 451 (Emenda nº 145)
 3 041 20 128 028 4 367 0001 3 3 99 10 8 A 21.874,00
 1 451 06 421 178 4 331 0001 3 3 90 10 1 D 21.874,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica
e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Objeto do gasto: Capacitação de Jovens Rurais (despesas correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo
Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 452 (Emenda nº 144)
 3 041 20 601 028 1 154 0001 3 3 99 10 8 A 30.000,00
 1 451 06 421 178 4 331 0001 3 3 90 10 1 D 30.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica
e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Objeto do gasto: Capacitação do Público Beneficiário (despesas
correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo
Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 453 (Emenda nº 142)
 3 041 20 601 028 4 227 0001 3 3 99 10 8 A 161.726,00
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 1 451 06 421 178 4 331 0001 3 3 90 10 1 D 161.726,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica
e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Objeto do gasto: Apoio à Implantação de Lavouras (despesas
correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo
Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 454 (Emenda nº 143)
 3 041 20 601 028 4 228 0001 3 3 99 10 8 A 86.400,00
 1 451 06 421 178 4 331 0001 3 3 90 10 1 D 86.400,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica
e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Objeto do gasto: Apoio à Implantação de Pomares (Pró - Pomar)
(despesas correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo
Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 455 (Emenda nº 135)
 3 041 20 605 028 1 043 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
 1 451 06 421 178 4 331 0001 3 3 90 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica
e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Objeto do gasto: Qualificação de Agricultores Familiares para a
Produção Agroecológica/Orgânica (despesas correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo
Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 456 (Emenda nº 133)
 3 041 20 605 028 4 113 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
 1 451 06 421 178 4 331 0001 3 3 90 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica
e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Objeto do gasto: Apoio à Comercialização Direta (despesas correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo
Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
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INCISO: 457 (Emenda nº 134)
 3 041 20 605 050 4 121 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
 1 451 06 421 178 4 331 0001 3 3 90 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Empresa de Assistência Técnica
e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais
Objeto do gasto: Incentivo à Adoção do Modo de Produção Orgânico
na Cadeia Produtiva do Café (despesas correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo
Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 458 (Emenda nº 108)
 4 091 08 243 266 2 005 0001 3 3 99 10 8 A 699.000,00
 1 451 06 421 178 4 331 0001 3 3 90 10 1 D 699.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo para a Infância e a
Adolescência
Objeto do gasto: Apoio a Conselhos Municipais e Tutelares da Criança
e do Adolescente (despesas correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo
Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 459 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 309)
 4 151 23 695 103 4 103 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00
 1 451 06 421 178 4 331 0001 3 3 90 10 1 D 10.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo de Assistência ao Turismo
Objeto do gasto: Apoio Financeiro ao Turismo nos Circuitos Turísticos
Mineiros e na Estrada Real - Recuperação e Revitalização das Lagoas
no Município de Sete Lagoas/Mg - Integrante do Circuito Turístico das
Grutas. (despesas de capital)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo
Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 460 (Emenda nº 116)
 4 251 08 243 023 4 272 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00
 1 451 06 421 178 4 323 0001 3 3 90 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência
Social
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Objeto do gasto: Co-Financiamento para Municípios em Serviços no
Atendimento às Crianças e Adolescentes em Especial Com Trajetória
de Rua e Trabalho Infantil - Desenvolvimento de Atividades
Erradicação do Trabalho Infantil nos Lixões (despesas correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -
Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 461 (Emenda nº 117)
 4 251 08 244 023 1 147 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
 1 451 06 421 178 4 323 0001 3 3 90 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência
Social
Objeto do gasto: Execução de Ações Regionalizadas de Proteção
Especial e Fomento a Consórcios (despesas correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -
Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 462 (Emenda nº 111)
 4 251 08 244 023 1 156 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00
 1 451 06 421 178 4 331 0001 3 3 90 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência
Social
Objeto do gasto: Qualificação de Recursos Humanos para Gestão e
Controle do Suas - Financiar a Realização das Conferências
Regionais e Estadual de Assistência Social no Estado. (despesas
correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo
Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 463 (Emenda nº 112)
 4 251 08 244 023 4 234 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00
 1 451 06 421 178 4 323 0001 3 3 90 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência
Social
Objeto do gasto: Co-Financiamento de Serviços e Benefícios para
Municípios na Execução de Proteção Básica - Co-Financiamento de
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Municípios para a Concessão de Benefícios Eventuais. (despesas
correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -
Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 464 (Emenda nº 115)
 4 251 08 244 023 4 236 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00
 1 451 06 421 178 4 323 0001 3 3 90 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência
Social
Objeto do gasto: Co-Financiamento de Serviços para Municípios na
Execução de Proteção Especial - Desenvolvimento de Atividades de
Qualificação Profissional para Adolescentes Envolvidos em Situação
de Exploração Sexual, e para Suas Famílias, na Região do Vale do
Jequitinhonha (Promover). (despesas correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -
Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 465 (Emenda nº 138)
 4 251 08 244 023 4 236 0001 3 3 99 10 8 A 250.000,00
 1 451 06 421 178 4 331 0001 3 3 90 10 1 D 250.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência
Social
Objeto do gasto: Co-Financiamento de Serviços para Municípios na
Execução de Proteção Especial - Realização do Diagnóstico da
População de Rua no Estado. (despesas correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4331 - Complexo
Penitenciário Nelson Hungria (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 466 (Emenda nº 113)
 4 251 08 244 023 4 236 0001 3 3 99 10 8 A 250.000,00
 1 451 06 421 178 4 323 0001 3 3 90 10 1 D 250.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência
Social
Objeto do gasto: Co-Financiamento de Serviços para Municípios na
Execução de Proteção Especial - Reordenamento dos Abrigos de
Crianças e Adolescentes no Estado. (despesas correntes)
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Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4323 -
Penitenciária José Maria Alkimim (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 467 (Emenda nº 122)
 4 251 08 421 023 1 389 0001 3 3 99 10 8 A 1.080.000,00
 1 451 06 421 178 4 332 0001 3 3 90 10 1 D 1.080.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Assistência
Social
Objeto do gasto: Proteção de Crianças e Adolescentes Ameaçados de
Morte - Ppcam (despesas correntes)
Dedução: Secretaria de Estado de Defesa Social - 4332 - Centro de
Remanejamento do Sistema Prisional - Unidade Gameleira (outras
despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 468 (Emenda nº 119)
 4 291 10 123 049 2 028 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00
 4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 90 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Apoio Técnico e Financeiro às Esf Que Atuam no
Espaço Escolar (despesas correntes)
Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4391 - Promoção e Execução
de Ações de Saúde (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 469 (Emenda nº 646)
 4 291 10 301 044 4 145 0001 3 3 99 10 8 A 3.000.000,00
 4 291 10 302 054 4 202 0001 3 3 40 10 1 D 3.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Implantação de Centros de Hipertensão e Diabetes -
Hiperdia (despesas correntes)
Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4202 - Implantação e
Manutenção da Rede Viva Vida (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 470 (Emenda nº 453)
 4 291 10 301 175 4 299 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Medicamentos Básicos (despesas correntes)
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Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 471 (Emenda nº 175)
 4 291 10 301 706 4 388 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 472 (Emenda nº 168)
 4 291 10 301 706 4 388 0001 4 4 99 10 8 A 120.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 120.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Fortalecimento da Rede Municipal de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 473 (Emenda nº 427)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 850.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 850.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 474 (Emenda nº 575)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 475 (Emenda nº 640)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
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Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 476 (Emenda nº 443)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 135.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 135.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 477 (Emenda nº 70)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 478 (Emenda nº 78)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 60.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 60.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 479 (Emenda nº 557)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
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INCISO: 480 (Emenda nº 569)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 350.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 350.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 481 (Emenda nº 56)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 120.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 120.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 482 (Emenda nº 258)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 483 (Emenda nº 650)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 484 (Emenda nº 330)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
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Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 485 (Emenda nº 216)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 99 10 8 A 60.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 60.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 486 (Emenda nº 337)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 487 (Emenda nº 212)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 488 (Emenda nº 185)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 489 (Emenda nº 55)



2316
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 180.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 180.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 490 (Emenda nº 696)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 3.000.000,00
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 90 10 1 D 3.000.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4391 - Promoção e Execução
de Ações de Saúde (investimentos)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 491 (Emenda nº 593)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 360.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 360.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 492 (Emenda nº 588)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 493 (Emenda nº 570)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 350.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 350.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
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Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 494 (Emenda nº 556)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 495 (Emenda nº 459)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 496 (Emenda nº 251)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 497 (Emenda nº 229)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 498 (Emenda nº 94)
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 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 170.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 170.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 499 (Emenda nº 521)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 500 (Emenda nº 511)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 145.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 145.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 501 (Emenda nº 483)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 502 (Emenda nº 468)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
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Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 503 (Emenda nº 452)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde -
Financiamento de Reforma, Construção, Equipamentos e Mobiliários
das Unidades Básicas de Saúde (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 504 (Emenda nº 445)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 505 (Emenda nº 377)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 506 (Emenda nº 365)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 507 (Emenda nº 77)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00
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 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 508 (Emenda nº 641)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 509 (Emenda nº 635)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 510 (Emenda nº 599)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 511 (Emenda nº 444)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 135.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 135.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
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---------------------------------------------------------------------
INCISO: 512 (Emenda nº 332)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 513 (Emenda nº 67)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 200.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 200.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 514 (Emenda nº 49)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 515 (Emenda nº 426)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 150.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 150.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 516 (Emenda nº 649)
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
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Objeto do gasto: Promoção e Execução de Ações de Saúde
(despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 517 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 81)
 4 291 10 302 044 4 081 0001 4 4 99 10 8 A 250.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 250.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Sistema Estadual de Transporte em Saúde -
Aquisição de Veículos para o Sistema Muncipal de Saúde de
Governador Valadares (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 518 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 290)
 4 291 10 302 044 4 169 0001 4 4 99 10 8 A 10.000,00
 4 291 10 302 044 4 308 0001 4 4 40 10 1 D 10.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Construção e Implantação do Hospital da Zona Norte
de Juiz de Fora (despesas de capital)
Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4308 - Fortalecimento e
Melhoria da Qualidade dos Hospitais do Sistema Único de Saúde -
Pro-Hosp (investimentos)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 519 (Emenda nº 383)
 4 291 10 302 044 4 308 0001 4 4 99 10 8 A 238.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 238.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos
Hospitais do Sistema Único de Saúde - Pro-Hosp (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 520 (Emenda nº 600)
 4 291 10 302 044 4 308 0001 4 4 99 10 8 A 300.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 300.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
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Objeto do gasto: Fortalecimento e Melhoria da Qualidade dos
Hospitais do Sistema Único de Saúde - Pro-Hosp (despesas de
capital)
Dedução: Reserva de Contingência
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 521 (Subemenda nº 1 à Emenda nº 52)
 4 291 10 302 054 4 202 0001 4 4 99 10 8 A 50.000,00
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 90 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Implantação e Manutenção da Rede Viva Vida -
Construção de Uma Unidade do Centro Viva Vida em Montes Claros (
Hospital da Mulher) (despesas de capital)
Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4391 - Promoção e Execução
de Ações de Saúde (investimentos)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 522 (Emenda nº 654)
 4 291 10 302 054 4 202 0001 4 4 99 10 8 A 500.000,00
 4 291 10 301 706 4 391 0001 4 4 90 10 1 D 500.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Implantação e Manutenção da Rede Viva Vida -
Construção de Unidade do Viva Vida em Barbacena. (despesas de
capital)
Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4391 - Promoção e Execução
de Ações de Saúde (investimentos - Obra: 817)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 523 (Emenda nº 118)
 4 291 10 302 706 4 107 0001 3 3 99 10 8 A 900.000,00
 4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 90 10 1 D 900.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Apoio Técnico e Financeiro à Implantação de
Centros de Atenção Psicossocial - Caps (despesas correntes)
Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4391 - Promoção e Execução
de Ações de Saúde (outras despesas correntes)
---------------------------------------------------------------------
INCISO: 524 (Emenda nº 120)
 4 291 10 306 706 4 094 0001 3 3 99 10 8 A 1.000.000,00
 4 291 10 301 706 4 391 0001 3 3 90 10 1 D 1.000.000,00



2324
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Estruturação e Operacionalização do Sistema de
Vigilância Alimentar e Nutricional - Sisvan - em Minas Gerais
(despesas correntes)
Dedução: Fundo Estadual de Saúde - 4391 - Promoção e Execução
de Ações de Saúde (outras despesas correntes)
--------------------------------------------------------------------
INCISO: 525 (Emenda nº 643)
 4 291 10 512 048 4 666 0001 4 4 99 10 8 A 100.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 100.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Saúde
Objeto do gasto: Implantação, Ampliação e Melhoria de Sistemas
Simplificados de Abastecimento de Água em Localidades Fora da
Área de Concessão da Copasa (despesas de capital)
Dedução: Reserva de Contingência
--------------------------------------------------------------------
INCISO: 526 (Emenda nº 607)
 4 491 13 392 147 4 414 0001 3 3 99 10 8 A 50.000,00
 1 991 99 999 999 9 999 0001 9 9 99 10 1 D 50.000,00
Unidade Orçamentária Beneficiada: Fundo Estadual de Cultura
Objeto do gasto: Apoio a Ações e Projetos Culturais Via Fundo
Estadual da Cultura (despesas correntes)
Dedução: Reserva de Contingência

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 23/12/2008, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Alencar da Silveira Jr., notificando o falecimento da

Sra. Florípedes Gonçalves Rosa, ocorrido no dia 22/12/2008, nesta
Capital. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento do Sr. José
Antônio Guadalupe, ocorrido no dia 19/12/2008, em Lagoa da Prata. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 31 DE DEZEMBRO DE 2008

ATA
ATA DA 88ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/12/2008
Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - Registro de
presença - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de
Proposições: Requerimentos dos Deputados Weliton Prado, Rêmolo
Aloise e André Quintão; aprovação - Votação, em 1º turno, do Projeto
de Lei nº 1.444/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 3, com as
Emendas nºs 1 e 2; prejudicialidade dos Substitutivos nºs 1 e 2 -
Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.547/2008; aprovação na
forma do Substitutivo nº 1, com as Emendas nºs 1 a 4 - Discussão, em
2º turno, do Projeto de Lei nº 37/2007; discurso do Deputado André
Quintão; questão de ordem; suspensão e reabertura da reunião;
requerimento do Deputado André Quintão; aprovação do requerimento
- Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.880/2008; discurso do
Deputado Irani Barbosa; encerramento da discussão; requerimento do
Deputado Luiz Humberto Carneiro; deferimento; votação do projeto,
salvo emenda e destaque; aprovação na forma do vencido em 1º
turno; verificação de votação; inexistência de quórum para votação;
anulação da votação; chamada para recomposição de quórum;
existência de quórum para votação; renovação da votação do projeto,
salvo emenda e destaque; aprovação; verificação de votação;
ratificação da aprovação; votação do art. 4º-A da Lei nº 15.979, de
2006, a que se refere o art. 1º do vencido em 1º turno; aprovação;
votação da Emenda nº 1; aprovação - Discussão, em 2º turno, do
Projeto de Lei Complementar nº 33/2007; aprovação com a Emenda
nº 1; declaração de voto - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei
Complementar nº 46/2008; encerramento da discussão; questão de
ordem; leitura das Emendas nºs 1 e 2; requerimento do Deputado
Almir Paraca; deferimento; votação nominal do projeto, salvo emenda
e destaque; aprovação na forma do vencido em 1º turno; votação
nominal da Emenda nº 1; aprovação; votação nominal da Emenda nº
2; discursos dos Deputados Padre João e Ademir Lucas; inexistência
de quórum especial para votação de projeto de lei complementar;
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chamada para recomposição de quórum; inexistência de quórum para
votação - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 624/2007;
encerramento da discussão - Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 1.177/2007; apresentação do Substitutivo nº 1 e da Emenda
nº 1; encerramento da discussão - Discussão, em turno único, do
Projeto de Lei nº 2.112/2008; encerramento da discussão - Discussão,
em 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 356, 983 e 1.499/2007, 2.307,
2.445, 2.719, 2.758, 2.921 e 2.939/2008; encerramento da discussão -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.617/2008;
encerramento da discussão - Questões de ordem - Discussão, em
turno único, do Projeto de Lei nº 2.897/2008; encerramento da
discussão - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 637/2007;
apresentação das Emendas nºs 7 a 9; encerramento da discussão -
Existência de quórum para votação - Votação, em turno único, do
Projeto de Lei nº 624/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 -
Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.112/2008; aprovação -
Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 356/2007; aprovação na
forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de
Lei nº 983/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno, com a
Emenda nº 1 - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.499/2007;
aprovação na forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do
Projeto de Lei nº 2.307/2008; aprovação na forma do vencido em 1º
turno; declaração de voto - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
2.445/2008; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º
turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.719/2008;
aprovação - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.758/2008;
aprovação na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1 -
Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.921/2008; aprovação na
forma do vencido em 1º turno - Votação, em 2º turno, do Projeto de
Lei nº 2.939/2008; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 ao vencido
em 1º turno - Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.617/2008;
aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Votação, em turno único, do
Projeto de Lei nº 2.897/2008; aprovação com as Emendas nºs 1 e 2 -
Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 637/2007; requerimentos
dos Deputados Delvito Alves e Paulo Guedes; deferimento; votação
do projeto, salvo emendas; aprovação na forma do vencido em 1º
turno; votação das Emendas nºs 1 a 6; aprovação; declarações de
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voto - Existência de quórum especial para votação de projeto de lei
complementar - Votação nominal da Emenda nº 2 ao Projeto de Lei
Complementar nº 46/2008; rejeição - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - 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 - Elmiro
Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Valadares - Hely
Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa
- João Leite - Juarez Távora - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça -
Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo
Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz
- Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi -
Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado -
Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 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 Sargento Rodrigues, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - Registramos, com muita satisfação, a presença,

em Plenário, do ex-Deputado Antônio Carlos Andrada, atual
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Conselheiro do Tribunal de Contas, que ontem foi eleito Vice-
Presidente daquela Corte.

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 Weliton

Prado 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. Vem
à Mesa requerimento do Deputado Rêmolo Aloise solicitando a
inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº
2.897/2008 seja apreciado em penúltimo lugar. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem à Mesa
requerimento do Deputado André Quintão solicitando a inversão da
pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 37/2007 seja
apreciado em primeiro lugar entre as matérias em fase de discussão.
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.444/2007, do
Governador do Estado, que revoga o art. 2º do Decreto nº 20.597, de
4/6/80. A Comissão de Justiça concluiu pela constitucionalidade do
projeto na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou. A Comissão de
Meio Ambiente opinou pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 2, que apresentou. Emendado em Plenário, voltou o
projeto à Comissão de Meio Ambiente, que opina pela aprovação do
projeto na forma do Substitutivo nº 3, com as Emendas nºs 1 e 2, que
apresenta. Em votação, o Substitutivo nº 3, salvo emendas. 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. Em votação, as
Emendas nºs 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
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permaneçam como se encontram. (- Pausa. ) Aprovadas. Está,
portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.444/2007 na
forma do Substitutivo nº 3, com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de
Meio Ambiente.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.547/2008, do
Governador do Estado, que define diretrizes para a formalização de
parcerias entre o Estado e a iniciativa privada 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, com a Emenda nº 1, que
apresenta. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Justiça, com a Emenda nº 1, da Comissão de Administração Pública,
e com as Emendas nºs 2 a 4, que apresenta. Em votação, o
Substitutivo nº 1, salvo emendas. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em
votação, as Emendas nºs 1 a 4. As Deputadas e os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de Lei nº 2.547/2008
na forma do Substitutivo nº 1, com as Emendas nºs 1 a 4. À Comissão
de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 37/2007, do Deputado
André Quintão, que institui a Política Estadual de Juventude no Estado
e dá outras providências. A Comissão do Trabalho opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno com as
Emendas nºs 1 a 9, que apresenta. Em discussão, o projeto. Com a
palavra, para discuti-lo, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão* - Quanto ao Projeto de Lei nº 37/2007,
ele tem sido discutido nas comissões com os movimentos da
juventude. Já o discutimos em 2º turno no Plenário desta Casa. Já o
discutimos também com o governo, com o Secretário Gustavo
Correia. Foram apresentadas várias emendas da Comissão de
Participação Popular, inclusive.

Hoje chega ao 2º turno. No entanto, Sr. Presidente, antes de
votarmos esse projeto, até para não corrermos o risco de que seja
vetado, devemos aguardar o aval do Líder de Governo, Deputado
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Mauri Torres.

Questão de Ordem
O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, solicito suspensão

desta reunião por 1 minuto para entendimentos. Dessa forma, não
precisaremos ficar aqui durante 1 hora discutindo o projeto.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 50

minutos para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação
das matérias constantes na pauta. Estão suspensos os nossos
trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Vem à

mesa requerimento do Deputado André Quintão, solicitando o
adiamento da discussão do Projeto de Lei nº 37/2007. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Discussão em 2º turno do Projeto de Lei nº 2.880/2008, dos
Deputados Adalclever Lopes e Gilberto Abramo, que altera a área da
Estação Ecológica do Cercadinho, criada pela Lei nº 15.979, de
13/1/2006. A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do
projeto na forma do vencido em 1º turno, com a Emenda nº 1, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o
Deputado Irani Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa* - Sr. Presidente, este é um assunto de
grande polêmica nesta Casa e de necessidade extrema para os
moradores do Município de Nova Lima e da região do Bairro
Belvedere. Há algum tempo - precisamente dois anos -, estamos
enfrentando a questão da trincheira do anel, da alça no entorno do BH
Shopping. O projeto começou a gerar polêmica quando aumentaram a
área da Estação Ecológica do Cercadinho. Não se efetivou a
implantação dessa estação. Houve várias polêmicas sobre essa área.
Todavia nunca a discussão foi a estação ecológica. Se tivesse sido,
teríamos a proteção do manancial e os mesmos protetores da Estação
Ecológica do Cercadinho protegendo a Mina Capão Xavier, a cratera
que se formou atrás da Serra do Curral, onde temos hoje um lago com
250m de profundidade. O Corpo de Bombeiros do Estado de Minas
Gerais nem sequer tem equipamento para atingir tal profundidade, se
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necessário for, para resgatar um dos corpos jogados ou um dos
veículos desovados naquele lago.

O lago virou um lugar de desova. Deixa-me estarrecido quando a
briga se forma em torno de beneficiar, somente. Só conseguiremos
desobstruir o trânsito em frente ao BH Shopping. E qualquer dos
senhores que freqüentem a zona Sul desta cidade verá que a Av.
Nossa Senhora do Carmo, hoje, é intransitável. A Av. Raja Gabaglia,
hoje, é intransitável. O próprio anel rodoviário é intransitável. Mas,
curiosamente, não só nesta Casa, mas no sistema mineiro, há uma
abóbada, um escudo que não é invisível de proteção à MBR, à Anglo
Gold, à Construtora Odebrecht e a outras construtoras que fazem
empreendimentos naquela região.

Apresentei uma emenda ao Projeto nº 2.880/2008, do Deputado
Adalclever Lopes, para que fosse dado o mesmo tratamento que foi
dado pela caneta do nosso Governador, quando baixou um decreto
que proíbe qualquer tipo de empreendimento 5km à direita e 5km à
esquerda do anel rodoviário, que possivelmente será implantado neste
Estado se não chover, se não tivermos problemas de roubo de
dinheiro, se não tivermos problemas na emenda e se não tivermos
falcatruas nas licitações, daqui a 20 ou a 30 anos. Apresentei uma
cópia “ipsis litteris” do decreto do Governador na MG-30, que é a
estrada que vai de Belo Horizonte a Rio Acima.

Em primeiro lugar, as leis ambientais não são respeitadas naquele
ponto. Qualquer pessoa, por mais leiga que seja, se passar em frente
ao Vale dos Cristais, verá o topo de morro completamente ocupado,
embora exista uma lei estabelecida pelo Ministério do Meio Ambiente,
quando ainda era Ministro do Meio Ambiente o Dr. José Carlos
Carvalho, que proíbe a ocupação de topo de morro. Mas a Secretaria
de Meio Ambiente não enxerga a ocupação de topo de morro nos
terrenos da Anglo Gold e da MBR, nem a Comissão de Meio Ambiente
desta Casa enxerga a degradação do meio ambiente feita naquela
região e a deixada pelas minas, sem plano de fechamento. Pior,
apresentam todas as manobras possíveis e impossíveis para proteger
a Construtora Odebrecht, a Anglo Gold, a MBR e os seus
penduricalhos naquela serra, para que continuem devastando a Serra
do Curral, para que continuem prejudicando toda a população da
cidade de Nova Lima e da região do Belvedere. Essas empresas têm
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proteção exclusiva desta Casa, têm protetores nominados que prefiro
não nomear. Alguns foram patrocinados por aquelas empresas para
que dessem frutos agora, neste momento, quando se apresentasse
uma emenda dessa natureza, para que ela fosse bloqueada nesta
Casa sob o manto da integridade e da honestidade e daqueles que
querem somente o bem para aquela população. Alguém que quer o
bem de uma população que hoje não consegue ir e vir não teria
aceitado ou acatado a emenda desse Deputado, a qual cria o mesmo
parágrafo do decreto do Governador para o novo anel. Poderia ter
sido aproveitado na MG-30, mas não. Manobras, acordos não
cumpridos e patrocínios de campanha levam, Sr. Presidente, a deixar
claro que a alça no entorno do BH Shopping beneficiará única e
exclusivamente alguns empreendimentos ligados à MBR, à Anglo
Gold, ao BH Shopping e a alguns privilegiados.

Deixo para responder depois o que possivelmente venha à tona
neste debate ou após ele. Por isso, Sr. Presidente, solicitei o destaque
da votação do § 4º do projeto do Deputado Adalclever Lopes, que hoje
beneficia não somente o povo de Nova Lima, mas também, por
manobras espúrias, beneficiará as grandes construtoras e as grandes
mineradoras que se instalam e exploram as riquezas do meio
ambiente daquele lugar, a única reserva de Mata Atlântica na região
metropolitana. E isso, Sr. Presidente, protegido por homens honrados,
somente por homens honrados. Mas durará pouco, pode ter certeza.
Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz Humberto
Carneiro solicitando a votação destacada do art. 4º-A da Lei nº
15.979, de 2006, a que se refere o art. 1º do vencido em 1º turno. A
Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso XVII
do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo
emenda e destaque. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que não registraram sua presença no
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painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 31 Deputados.

Portanto, não há quórum para votação. A Presidência torna sem efeito
a votação e, nos termos do § 6º do art. 249 do Regimento Interno,
solicita ao Sr. Secretário que proceda à chamada dos Deputados para
recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Alencar da Silveira Jr.) - (- Faz a
chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 41 Deputados.
Portanto, há quórum para votação. A Presidência vai renovar a
votação. Em votação, o projeto, salvo emenda e destaque. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Irani Barbosa - Verificação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à

verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
às Deputadas e aos Deputados que não registraram sua presença no
painel que o façam neste momento.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Deputado Delvito Alves - Sr. Presidente, votei “sim”.
O Sr. Presidente - Está computado. Votaram “sim” 43 Deputados.

Não houve voto contrário. Portanto, está ratificada a aprovação do
projeto, salvo emenda e destaque. Em votação, o art. 4º-A da Lei nº
15.979, de 2006, a que se refere o art. 1º do vencido em 1º turno. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº 1. As
Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 2.880/2008 na forma do vencido em 1º turno,
com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei 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 Assuntos
Municipais opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
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Encerra-se a discussão. A Presidência vai submeter a matéria a
votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260,
inciso I, combinado com os arts. 192 e 255, do Regimento Interno. A
fim de proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência
solicita às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram
presença no painel que o façam neste momento. Em votação, o
projeto, salvo emenda.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:
Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - André Quintão - Antônio

Júlio - Carlin Moura - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra
- Delvito Alves - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Elisa Costa - Elmiro
Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Juarez
Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto
Carneiro - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes
- Pinduca Ferreira - Roberto Carvalho - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Walter Tosta - Wander Borges.

O Deputado Délio Malheiros - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, o meu voto também não foi

registrado e é “sim”.
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, meu voto é “sim”.
O Sr. Presidente - Estão computados. Votaram “sim” 41 Deputados.

Não houve voto contrário. Está aprovado o projeto, salvo emenda. Em
votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir

Paraca - André Quintão - Antônio Júlio - Carlin Moura - Célio Moreira -
Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Domingos Sávio
- Doutor Viana - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - Ivair Nogueira - João Leite - Juarez Távora - Lafayette
de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.
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O Sr. Presidente - Votaram “sim” 42 Deputados. Não houve voto

contrário. Está aprovada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em
2º turno, o Projeto de Lei Complementar nº 33/2007 com a Emenda nº
1. À Comissão de Redação.

Declaração de Voto
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente o meu voto foi

“sim” devido à necessidade e seriedade do projeto. Eu não poderia
deixar de registrar neste Plenário algo inédito que só ocorre na política
de Minas. Recebemos agora nesta Casa o ex-Deputado José
Bonifácio Mourão, nosso Prefeito de Governador Valadares, que
também recebe a Deputada Elisa Costa, Prefeita eleita nessa cidade
com um abraço fraternal. Essa é a política que Minas Gerais precisa.
Obrigado, Sr. Presidente.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 46/2008,
do Tribunal de Contas, que 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. A
Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1º turno com as Emendas nºs 1 e 2, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.
Encerra-se a discussão.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, até para ganharmos

tempo, solicito a V. Exa. que proceda à leitura das Emendas nºs 1 e 2.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que faça a

leitura das Emendas nºs 1 e 2.
O Sr. Secretário (Deputado Getúlio Neiva) - (- Lê as Emendas nºs 1

e 2, que foram publicadas na edição do dia 18/12/2008.)
O Sr. Presidente - A Presidência vai submeter a matéria a votação

pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, inciso I,
combinado com os arts. 192 e 255, do Regimento Interno. A fim de
proceder à votação pelo processo eletrônico, a Presidência solicita às
Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram presença no
painel que o façam neste momento.Vem à Mesa requerimento do
Deputado Almir Paraca solicitando a votação destacada da Emenda nº
2. A Presidência defere o requerimento, de conformidade com o inciso
XVII do art. 232 do Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo
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emenda e destaque.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir

Paraca - André Quintão - Antônio Júlio - Carlin Moura - Célio Moreira -
Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Viana - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gustavo Valadares -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João
Leite - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz
Humberto Carneiro - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João -
Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho -
Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei
Miranda - Walter Tosta - Wander Borges.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 45 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovado o projeto, salvo emenda e destaque. Em
votação, a Emenda nº 1.

- Registram “sim” os Deputados e as Deputadas:
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir

Paraca - André Quintão - Antônio Júlio - Carlin Moura - Célio Moreira -
Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Viana - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gustavo Valadares -
Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - João
Leite - Juarez Távora - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz
Humberto Carneiro - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João -
Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Roberto Carvalho -
Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter
Tosta - Wander Borges.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 44 Deputados. Não houve voto
contrário. Está aprovada a Emenda nº 1. Votação da Emenda nº 2.
Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João* - Sr. Presidente, nobres colegas
Deputadas e Deputados, embora tenha sido lida a Emenda nº 2,
quero destacar o seu conteúdo e o transtorno que poderá causar ao
Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, caso seja aprovada.
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Ela concede o mesmo tempo de férias do Conselheiro para o Auditor,
que é um servidor público concursado. Esse é um tratamento desigual
em relação aos outros servidores. Como dar ao Auditor essa
concessão, distiguindo-o dos demais servidores não só do Tribunal de
Contas, mas de qualquer outra repartição pública, como o Ministério
Público, o Tribunal de Justiça, etc.? Isso cria um problema e pode
trazer um transtorno até mesmo nas relações do Tribunal. Quem já
goza de férias diferenciadas por lei é o Conselheiro, o próprio
Judiciário e o Legislativo.

Encaminhamos contra a Emenda nº 2, uma vez que, ao permitir a
criação de um problema no próprio Tribunal de Contas do Estado de
Minas Gerais, seremos co-responsáveis. Não é justo permitir essa
desigualdade em relação aos outros servidores, mesmo, Deputado
Ademir Lucas, que esse Auditor ocupe o cargo de Conselheiro
temporariamente. Não é justo que o Auditor que substitui o
Conselheiro durante uma semana possa desfrutar o mesmo tempo de
férias do Conselheiro. Não se trata apenas do uso do dinheiro público,
mas do tratamento desigual em relação aos demais servidores
concursados do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e dos
demais órgãos, como o Ministério Público.

Encerro as minhas palavras, pedindo aos nobres colegas Deputados
que votem “não” à Emenda nº 2. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Ademir Lucas.

O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, Srs. Deputados, seria
despiciendo, desnecessário, que eu encaminhasse contrariamente,
uma vez que o próprio Deputado Padre João, que encaminhou contra
a emenda, já deu os argumentos necessários para a sua aprovação.
Não é um servidor comum, Sr. Presidente, a quem se suspenderia
esse direito de ter o mesmo período de férias, mas o Conselheiro, que
já tem várias equiparações com o Juiz togado da Magistratura
nacional. O fato não é extensivo aos demais funcionários, não cria
cisão no Tribunal, não é verdadeiro isso. Vou citar dois casos
ocorridos no próprio Tribunal de Contas de Minas Gerais.

O Conselheiro meu amigo Flávio Régis Xavier de Moura e Castro,
há quase três anos, está licenciado para tratamento de saúde porque
foi acometido de grave enfermidade. Há três anos tem um Auditor
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respondendo pelo Conselheiro. Na hora do gozo das férias e tão-
somente para férias, todo o Pleno sai, e ele fica trabalhando, apesar
de exercer funções de Conselheiro. Isso não é correto. Isso não é
justo com aquele trabalhador, e é o PT que está contra.

Há também outro caso: recentemente, a Conselheira Adriene
Andrade também se licenciou por motivo de saúde, e o Auditor
respondeu como Conselheiro. Cumpre os mesmos deveres e
obrigações, e o PT quer tirar-lhe esse direito de ter as mesmas férias?
Isso não é justo. O Auditor está lá por concurso público, não entrou
pela porta dos fundos; o cargo não é político, não é de confiança; ele
é um trabalhador. Um Auditor ficará muito tempo no lugar do
respeitado amigo Flávio Régis, que não tem condições de retornar por
motivo de saúde. Fica o Auditor respondendo como Conselheiro, mas,
na hora das férias, o Conselheiro sai e o Auditor continua trabalhando.
A lei, para ser lei, tem que ser justa, e essa injustiça não cometo com
esses trabalhadores.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum especial para votação de projeto de lei complementar e, nos
termos do § 6º do art. 249 do Regimento Interno, solicita ao Sr.
Secretário que faça a chamada para recomposição de quórum.

O Secretário (Deputado Célio Moreira) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 34 Deputados.

Portanto, não há quórum para votação. A Presidência vai passar à
discussão das demais matérias constantes na pauta.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 624/2007, do
Deputado Weliton Prado, que institui a Semana de Doação de Sangue
no âmbito do Estado de Minas Gerais. A Comissão de Justiça conclui
pela constitucionalidade do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. A Comissão de Saúde opina pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Justiça. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.177/2007, do
Deputado Domingos Sávio, que institui o Dia da Liberdade em Minas
Gerais a ser comemorado, anualmente, em 12 de novembro. A
Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A
Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto. Em discussão,
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o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
SUBSTITUTIVO Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 1.177/2007

Institui o Dia da Liberdade em Minas Gerais, a ser comemorado,
anualmente, em 12 de novembro.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia da Liberdade no Estado de Minas

Gerais, a ser celebrado, anualmente, no dia 12 de novembro.
Art. 2º - O Poder Executivo promoverá, na data, eventos alusivos ao

tema, compreendendo encontros e manifestações públicas, palestras,
debates e outras atividades.

Parágrafo único - Os eventos de que trata o “caput” terão como
referência Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, e serão
desenvolvidos na região onde nasceu e viveu o Mártir da
Inconfidência, em especial no Município de São João del-Rei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2008.
Domingos Sávio

EMENDA Nº 1 AO PROJETO DE LEI Nº 1.177/2007
Dê-se ao art. 2º a seguinte redação:
“Art. 2º - O Poder Executivo promoverá, na data, eventos alusivos ao

tema, compreendendo encontros e manifestações públicas, palestras,
debates e outras atividades, em especial nos Municípios de São João
del-Rei, Tiradentes e Ritápolis.”.

Sala das Reuniões, 18 de dezembro de 2008.
Domingos Sávio
O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao

Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentados ao
projeto um substitutivo e uma emenda do Deputado Domingos Sávio,
que receberam o nº 1, e que, nos termos do § 2º do art. 188 do
Regimento Interno, encaminha o substitutivo e a emenda com o
projeto à Comissão de Cultura, para parecer.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.112/2008, do
Deputado Hely Tarqüínio, que institui o Dia Estadual do Pesquisador
Científico. A Comissão de Justiça conclui pela constitucionalidade do
projeto. A Comissão de Educação opina pela aprovação do projeto.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a



2340
discussão.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 356/2007, do Deputado
Durval Ângelo, que altera o art. 1º da Lei nº 14.609, de 23/1/2003. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 983/2007, do Deputado
Sargento Rodrigues, que dispõe sobre o fornecimento e o uso
obrigatório de colete à prova de balas como equipamento de proteção
individual para os agentes que especifica. A Comissão de Segurança
Pública opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que
apresenta, ao vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.499/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que declara como Patrimônio Histórico
e Cultural do Estado o Caminho da Fé e dá outras providências. A
Comissão de Cultura opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.307/2008, dos
Deputados Domingos Sávio, Antônio Carlos Arantes e José Henrique,
que altera o § 2º do art. 10 da Lei nº 14.309, de 19/6/2002, que dispõe
sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado.
A Comissão de Meio Ambiente opina pela aprovação do projeto na
forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.445/2008, do
Deputado Domingos Sávio, que dispõe sobre a atividade de
despachante documentalista e dá outras providências. A Comissão de
Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido em 1º turno. Em
discussão, o projeto. Não há oradores. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.719/2008, do
Deputado Durval Ângelo, que declara patrimônio cultural do Estado de
Minas Gerais o processo artesanal de fabricação do doce pé-de-
moleque, produzido no Município de Piranguinho. A Comissão de
Cultura opina pela aprovação do projeto. Em discussão, o projeto. Não
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há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.758/2008, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que disciplina a inclusão dos dados
referenciais e cadastrais das empresas operadoras de internet nos
meios que menciona e dá outras providências. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1° turno com a Emenda nº 1, que apresent a. Em
discussão, o projeto. Não há oradores. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.921/2008, do
Governador do Estado, que cria o Fundo de Apoio Habitacional aos
Militares do Estado de Minas Gerais – Fahmemg – e dá outras
providências. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto na forma do vencido em 1º turno. Em discussão,
o projeto. Não há oradores. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.939/2008, do
Governador do Estado, que institui a Gratificação Complementar de
Produtividade – GCP – na carreira da Advocacia Pública do Estado. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta, ao vencido em 1° turno.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.617/2008, do
Deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre a fiscalização da
venda de ingressos de eventos artísticos, culturais e desportivos por
cambista no âmbito do Estado de Minas Gerais. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
Defesa do Consumidor opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
nº 1, da Comissão de Defesa do Consumidor. Em discussão, o
projeto. Não há oradores. Encerra-se a discussão.

Questões de Ordem
O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, não temos

quórum para votação de matéria qualificada, mas o temos para
votação dos projetos cuja discussão V. Exa. acabou de encerrar, ou
seja, os projetos de lei que exigem maioria simples para votação.
Peço a V. Exa. que verifique se é possível que retornemos à fase de
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votação, para que os projetos de lei ordinária sejam submetidos a
votação.

O Deputado Getúlio Neiva - Ainda há projetos de lei para discussão.
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que persiste a

falta de quórum para votação, mas que há número regimental para
discussão das matérias constantes na pauta.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.897/2008, do
Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar
de R$78.931.321,00 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do
Tribunal de Justiça. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com as Emendas nºs 1 e 2. Em discussão, o
projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 637/2007, do Deputado
Dinis Pinheiro, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita
da arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 6, que apresenta. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos.

- Vêm à Mesa:
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.
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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.

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
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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:
“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 )

* - A tabela a que se refere o Anexo I, contendo os critérios de
distribuição e o percentual foi publicada no “Diário do Legislativo” de
31.12.2008.

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.

O Sr. Presidente - Encerra-se a discussão. A Presidência informa ao
Plenário que, no decorrer da discussão, foram apresentadas ao
projeto uma emenda do Deputado Delvito Alves, que recebeu o nº 7, e
duas do Deputado Paulo Guedes, que receberam os nºs 8 e 9, e que,
nos termos do § 4º do art. 189 do Regimento Interno, as emendas
serão submetidas a votação independentemente de parecer. A
Presidência verifica, de plano, que já se configurou o quórum para
votação.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 624/2007, do
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Deputado Weliton Prado, que institui a Semana de Doação de Sangue
no âmbito do Estado de Minas Gerais. Em votação, o Substitutivo nº 1.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em turno
único, o Projeto de Lei nº 624/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À
Comissão de Redação.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.112/2008, do
Deputado Hely Tarqüínio, que institui o Dia Estadual do Pesquisador
Científico. 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 356/2007, do Deputado
Durval Ângelo, que altera o art. 1º da Lei nº 14.609, de 23/1/2003. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 356/2007 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 983/2007, do Deputado
Sargento Rodrigues, que dispõe sobre o fornecimento e o uso
obrigatório de colete à prova de balas como equipamento de proteção
individual para agentes que especifica. Em votação, o projeto, salvo
emenda. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, a Emenda nº
1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 983/2007 na forma do vencido em 1º turno,
com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.499/2007, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que declara como Patrimônio Histórico e Cultural
do Estado o Caminho da Fé e dá outras providências. Em votação, o
projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado,
em 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.499/2007 na forma do vencido em 1º
turno. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.307/2008, dos
Deputados Domingos Sávio, Antônio Carlos Arantes e José Henrique,
que altera o § 2º do art. 10 da Lei nº 14.309, de 19/6/2002, que dispõe
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sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado.
Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.307/2008 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Declaração de Voto
O Deputado Neider Moreira - Sr. Presidente, a votação do projeto

provoca uma reflexão sobre o Poder Legislativo, especialmente no
que se refere ao meio ambiente. É importante reconhecermos a
importância que o Poder Legislativo passa a ter, trazendo para esta
Casa discussões relevantes que dizem respeito à questão ambiental,
que está em moda no momento e é muito importante para a
sustentabilidade da sociedade. É importante que o Poder Legislativo
exerça seu papel. Nos últimos anos, resoluções feitas a quatro
paredes em Brasília têm tido força de lei, daí a importância do projeto
que acabamos de aprovar, fazendo com que o Poder Legislativo
passe a exercer seu papel. Obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
2.445/2008, do Deputado Domingos Sávio, que dispõe sobre a
atividade de despachante documentalista e dá outras providências.
Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.445/2008 na
forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.719/2008, do Deputado
Durval Ângelo, que declara patrimônio cultural do Estado de Minas
Gerais o processo artesanal de fabricação do doce pé-de-moleque
produzido no Município de Piranguinho. 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 2.758/2008, do Deputado
Dalmo Ribeiro Silva, que disciplina a inclusão dos dados referenciais e
cadastrais das empresas operadoras de internet nos meios que
menciona e dá outras providências. 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
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1. As Deputadas e os Deputados que a aprovam permaneçam como
se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 2.758/2008 na forma do vencido em 1º turno,
com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.921/2008, do
Governador do Estado, que cria o Fundo de Apoio Habitacional aos
Militares do Estado de Minas Gerais - Fahmemg - e dá outras
providências. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº
2.921/2008 na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 2.939/2008, do
Governador do Estado, que institui a Gratificação Complementar de
Produtividade - GCP - na carreira da Advocacia Pública do Estado.
Em votação, o Substitutivo nº 1. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está,
portanto, aprovado, em 2º turno, o Projeto de Lei nº 2.939/2008 na
forma do Substitutivo nº 1 ao vencido em 1º turno. À Comissão de
Redação.

Votação, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 2.617/2008, do Deputado
Sargento Rodrigues, que dispõe sobre a fiscalização da venda de
ingressos de eventos artísticos, culturais e desportivos por cambista
no âmbito do Estado de Minas Gerais. 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 2.617/2008 na forma do Substitutivo nº 1. À
Comissão de Defesa do Consumidor.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 2.897/2008, do
Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar
de R$78.931.321,00 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em votação, o projeto, salvo
emendas. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas
nºs 1 e 2. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está,
portanto, aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 2.897/2008
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com as Emendas nºs 1 e 2. À Comissão de Redação.

Votação, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 637/2007, do Deputado
Dinis Pinheiro, que dispõe sobre a distribuição da parcela da receita
do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos Municípios. Vem
à Mesa requerimento do Deputado Delvito Alves, solicitando a retirada
de tramitação da Emenda nº 7. A Presidência defere o requerimento,
de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo Guedes, solicitando a
retirada de tramitação das Emendas nºs 8 e 9. A Presidência defere o
requerimento, de conformidade com o inciso VIII do art. 232 do
Regimento Interno. Em votação, o projeto, salvo emendas. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, as Emendas nºs 1 a 6.
As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovadas. Está, portanto, aprovado, em 2º
turno, o Projeto de Lei nº 637/2007 na forma do vencido em 1º turno,
com as Emendas nºs 1 a 6. À Comissão de Redação.

Declarações de Voto
O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados,

inicialmente cabe-me agradecer aos Deputados Paulo Guedes e
Delvito Alves a retirada das emendas, que prejudicariam todo o
acordo costurado em torno do projeto de lei do Deputado Dinis
Pinheiro, o qual cria o ICMS Solidário no Estado de Minas Gerais.
Quero congratular-me com os Prefeitos dos 734 Municípios que serão
beneficiados por essa medida, embora sua vigência tenha sido
negociada apenas para 2011. Trata-se, Sr. Presidente, de um avanço
que a Assembléia Legislativa conquista e que amplia a possibilidade
de os Municípios mais pobres terem suporte para melhorar o
desenvolvimento e a qualidade de vida. Quero agradecer, mais uma
vez, aos Deputados do Triângulo Mineiro, como Fahim Sawan, que
bravamente lutou contra a aprovação desse projeto, bem como ao
Deputado Luiz Humberto Carneiro, que também de forma vigorosa
lutou pela redução do impacto no Triângulo. Aos Deputados Zé Maia e
Weliton Prado, agradeço a compreensão na costura desse acordo.
Não sou autor do projeto. O autor, que merece todas as homenagens,
é o Deputado Dinis Pinheiro, que, corajosamente, ao longo de tantos
anos, lutou pelo estabelecimento de um critério que busca redução
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das desigualdades regionais e sociais. Agradeço, Sr. Presidente, ao
meu partido, o PMDB, que foi solidário com nossa luta, no ano
passado e neste ano, para que não ultrapassássemos a barreira do
exercício de 2008 sem aprovação desse benefício para os Municípios
mais pobres. Concordo com o Deputado Weliton Prado e com todos
os Deputados que se manifestaram, dizendo que se trata de uma
pequena importância, de um valor muito reduzido. Mas há os que
criticaram o projeto, porque abrimos mão de um volume maior de
recursos. Faço com eles um pacto: a partir de fevereiro de 2009,
elaboraremos novos projetos que possam buscar de fato a redução
das desigualdades regionais do nosso Estado. Faremos uma tentativa
junto ao Governador do Estado, para que este abra mão de parcela de
ICMS para criar um critério diferenciado que seja inversamente
proporcional à riqueza, para fazer com que todos os Municípios
mineiros tenham condição de lutar contra a fome e a miséria. O Norte
e o Nordeste de Minas, as regiões mais deprimidas do nosso Estado,
não encontrarão outra fórmula, senão um tratamento tributário
diferenciado, senão uma redistribuição dos recursos do Estado.
Seguindo exemplo do governo federal, que concedeu mais 1% do
Fundo de Participação dos Municípios, entendo, Sr. Presidente, que
teremos, no próximo ano, dificuldades para convencer o nosso
Governador a apresentar projeto semelhante, para colocar em prática
sua pregação de que há necessidade de um novo pacto federativo.
Ainda na Lei Robin Hood, há critérios que precisam ser revistos para
se destinarem recursos aos Municípios mais pobres. Para essa luta
todos são conclamados, convidados, convocados, a fim de fazermos
história, além da que fizemos no exercício de 2008, com o projeto de
lei do Deputado Dinis Pinheiro, que merece meu cumprimento. Ao
Deputado Dinis Pinheiro a minha homenagem. Brinquei, outro dia, Sr.
Presidente, que ele invadiu a minha região e tomou todos os
Municípios, mas não tem problema. Esse projeto do Deputado Dinis
Pinheiro é um início muito importante de uma trajetória diferenciada no
comportamento do Legislativo, na busca da proteção dos Municípios
mais pobres. Os Prefeitos dos 734 Municípios que ganharão um
pouquinho a partir de 2011 podem ter a certeza de que temos aqui
companheiros leais na luta e na defesa dos interesses maiores da
população mais carente. Sr. Presidente, muito obrigado pelo apoio
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que V. Exa. deu ao grupo parlamentar criado em dezembro de 2007,
para que - com o Deputado Fábio Avelar e tantos companheiros, com
a Deputada Ana Maria Resende na Presidência da frente parlamentar
- pudéssemos trabalhar. Obrigado, Deputada Elisa Costa, que, na
Comissão de Fiscalização Financeira, com o Deputado Antônio Júlio,
estabeleceu uma trincheira de defesa desse projeto, que não resolve
somente os problemas do nosso Município, mas também os de todos
os 734 Municípios da nossa região. Obrigado, companheiros;
obrigado, Sr. Presidente. Agradeço à Mesa, que cumpriu, finalmente,
sua palavra de fazer votar esse projeto. Muito obrigado. Que Deus nos
ilumine nessa reta final do ano de 2008 e propicie um 2009 muito mais
feliz para todos os mineiros.

O Deputado Weliton Prado - Cumprimento a todas e a todos. Como
Presidente da Comissão de Assuntos Municipais, tive a grata
satisfação de ter um contato muito próximo com um grande número de
Prefeituras e assim conhecer de perto sua realidade. Dessa forma,
votei contra esse projeto por convicção: ele distribui misérias, coloca
uma Prefeitura brigando contra outra e não resolve o problema. O
cerne da questão está na revisão do pacto federativo e nos recursos
do poder público municipal, porque as Prefeituras gastam muito
dinheiro com atribuições que são do Estado. Como disse aqui várias e
várias vezes, gastam muitos recursos para manterem a Polícia Militar:
despesas com gasolina, reforma de viaturas, aluguel de prédios e
cessão de funcionários da área da saúde e da educação. Dados
oficiais mostram que os pequenos Municípios, os Municípios mais
pobres gastam cerca de 10% de tudo o que arrecadam, de toda a sua
receita com atribuições do Estado e da União. É muito dinheiro. Esse
dinheiro não tem mão dupla, mas única. O exemplo claro é o ICMS,
imposto tipicamente municipal, que é arrecadado no Município, mas
75% do bolo, o bolo praticamente inteiro fica só para o Estado. Aí,
uma migalha, uma fatia muito pequena do bolo é distribuída não para
1, para 3 ou para 10 Municípios, mas para 853 Municípios. Vejam o
tamanho da injustiça: 853 Municípios ficam com uma fatia muito
pequena do Orçamento, e o Estado sozinho fica com 75%. O ICMS é
concentrado nas mãos do Estado. Sabem qual é a previsão de
arrecadação de ICMS - a maior arrecadação do Estado - para 2009?
É de R$23.000.000.000,00, mais que o Orçamento do Estado de
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2003, que foi de R$17.000.000.000,00. Por isso votei contra o projeto.
Defendo a criação de um fundo, no qual seja depositada uma
pequena parcela de 0,5% dos 75% que ficam com o Estado. Isso seria
suficiente para garantir os recursos para as regiões mais pobres do
Estado, onde o IDH é mais baixo. Poderíamos priorizar a região do
Norte de Minas, do Jequitinhonha, do Mucuri e de Ribeirão das Neves,
sem que um Município tenha de brigar com o outro, para que seja
distribuída pobreza e miséria. É da nossa responsabilidade e da
minha, como Presidente da Comissão de Assuntos Municipais,
garantir a unidade do conjunto dos Municípios mineiros. Não podemos
colocar um Município para brigar com o outro. Por isso, posicionei-me
contrário ao projeto e apresentei a proposta para a criação de um
fundo de compensação, um fundo para destinar uma parcela dos
recursos do Estado para as regiões mais pobres. Infelizmente, a
nossa emenda não foi aprovada, mas não vamos parar por aqui, pois
continuaremos lutando em defesa dos Municípios mineiros.

Registro aqui uma grande contradição por parte do Governador, que
esteve em Uberlândia e divulgou para toda a imprensa que o projeto
não seria aprovado. Mas o projeto foi aprovado, apesar de nos
posicionarmos contrariamente. O próprio Governador, naquele
momento, dizia ser contrário ao projeto. Sabendo-se que ele tem
maioria nesta Casa e que nada é aprovado sem um entendimento
com o governo, como o projeto foi aprovado? É lógico que houve um
posicionamento do governo, que dizia estar contrário ao projeto. Ao
passar o período eleitoral, com certeza o Governador mudou de idéia.
Deixamos aqui a nossa indagação.

Temos de avançar no ano que vem. O Deputado Federal Elismar
Prado já apresentou uma emenda ao projeto da reforma tributária, que
garante um repasse maior aos Municípios, pois há o posicionamento
constitucional de que 75% da arrecadação vai para o Estado e 25%,
para os Municípios. O Deputado Federal Elismar Prado propõe o
aumento desse percentual. Torcemos para que haja a possibilidade
de uma mudança no Congresso Nacional. No âmbito estadual, isso
dependerá da boa vontade do governo, que é quem tem a iniciativa.
Posicionei-me contrariamente ao projeto em defesa daqueles que
mais precisam, ou seja, em defesa do conjunto dos Municípios
mineiros, pois não podemos colocar um Município para brigar com o
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outro.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, esclareço que a nossa
região ganhará algo com a aprovação do projeto do ICMS Solidário.
De certa forma, estamos felizes, mas gostaríamos de registrar que
esse ganho será quase insignificante. Portanto, a partir do ano que
vem, continuaremos nessa luta, para que as riquezas de Minas sejam
divididas e para que seja observada a população do nosso Estado,
pois não há mineiro melhor do que o outro. Não podemos continuar a
admitir que apenas uma ou duas cidades fiquem com quase tudo que
o Estado produz, deixando-se bolsões de pobreza em uma área
gigantesca do nosso Estado, correspondente a quase 50% da sua
extensão territorial. Refiro-me ao Norte de Minas, ao Vale do
Jequitinhonha, ao Vale do Mucuri e ao Noroeste. Essas quatro regiões
juntas continuarão recebendo pouco mais da metade do que recebe
somente a cidade de Betim, aqui na região metropolitana, no que se
refere ao repasse do ICMS arrecadado no Estado. Faço um apelo aos
colegas Deputados e a toda a comunidade norte-mineira, do Vale do
Jequitinhonha e do Vale do Mucuri, para darmos continuidade à nossa
mobilização. Há séculos a nossa região vem sendo deixada em
segundo plano, apesar de merecer um olhar diferenciado por parte do
governo, até porque Minas Gerais iniciou-se no Norte de Minas. Este
Estado tem uma dívida histórica, cultural e econômica para com a
nossa região, pois tudo que chega a Minas Gerais ou vai para o
Triângulo Mineiro, ou fica na região metropolitana, ou vai para o Vale
do Aço. Enfim, fica tudo na região metropolitana ou na região
mineradora, o que faz com que essas coisas aconteçam no Estado. O
problema é que a situação da nossa região é de extrema pobreza, do
ponto de vista dos investimentos governamentais. E não estou falando
apenas do atual governo, mas de uma dívida histórica de mais de 300
anos com a nossa região. Vamos continuar a nossa luta, o nosso
movimento. O Norte de Minas está organizando-se. Na cidade de
Matias Cardoso, criamos o Dia do Geraes, 8 de dezembro, organizado
pelo Movimento Catrumano, que reúne professores, universitários,
Vereadores, Prefeitos, lideranças políticas, sindicais e toda a
sociedade norte-mineira. Com certeza, vamos continuar essa luta para
que a nossa região seja respeitada dentro do Estado, para que a
nossa história seja revista, para que as diferenças que hoje existem
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em Minas Gerais sejam diminuídas e para que a distribuição das
riquezas do Estado seja feita de forma mais igualitária, observando-se
a população do Estado, a extensão territorial e a dificuldade de
governar.

As cidades do Norte de Minas sobrevivem praticamente com
repasse do FPM. Esse, sim, é justo. O FPM no Brasil é dividido de
acordo com a população de cada Município. O critério é o povo. E o
critério do ICMS em Minas Gerais é escandaloso, desumano,
desonesto e inaceitável. Portanto, a nossa luta continuará para que o
ICMS de Minas, fruto do trabalho de todos os mineiros, seja
redistribuído de acordo com a sua população, a fim de que as regiões
mais pobres de Minas não continuem sendo prejudicadas, deixadas
em segundo plano, como vem acontecendo nos últimos anos. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, quero cumprimentar Minas Gerais e saudar todas as
cidades, especialmente a nossa Governador Valadares. Desejo
registrar o meu voto favorável ao projeto, apesar de ressaltar a nossa
insatisfação com os resultados da aprovação do ICMS Solidário. Falo
isso porque tivemos oportunidade de participar, nos últimos anos,
especialmente em 2007, das caravanas que as Comissões desta
Casa realizaram nas diversas regiões do interior de Minas Gerais.
Mobilizamos Prefeitos, Câmaras de Vereadores, comunidades e
entidades sociais para discutir a importância de haver melhor
redistribuição dos tributos e do ICMS em Minas Gerais. Sabemos que
os valores eram pequenos, mas poderiam contribuir muito na questão
das desigualdades das regiões mais empobrecidas do nosso Estado.
Participamos de audiências públicas no Mucuri, no Jequitinhonha, no
Vale do Rio Doce. Outras aconteceram no Norte do Estado. Minas
Gerais foi voz, fez-se presente na maioria dessas audiências públicas,
de onde saíram propostas que foram incorporadas ao substitutivo.
Mas, ao longo deste ano, parte importante desse debate foi muito
pouco aproveitada nesta Casa Legislativa. Cito o exemplo de
Governador Valadares, Deputado Padre João, que receberia
anualmente perto de R$2.000.000,00. A partir daí, houve um
decréscimo para R$1.600.000,00, e hoje já é muito menos que
R$800.000,00 o repasse anual dessa redistribuição de ICMS em
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Minas Gerais. Registramos a nossa insatisfação com o procedimento,
pois esse valor só será possível em 2011, quando as atuais gestões
estiverem no terceiro ano de seu mandato. Registramos, ainda, a
nossa preocupação, porque esse recurso deveria ser iniciado a partir
de 2009. Há prazo para melhorarmos ou até mesmo piorarmos esse
projeto nesta Casa Legislativa a partir do próximo ano. Realmente é
importante haver em Minas Gerais um projeto de desenvolvimento
que, de fato, integre as regiões mais empobrecidas e se preocupe
com recursos e políticas públicas, com a verdadeira gestão das
políticas públicas nas áreas, principalmente nos Municípios, que hoje
têm o menor IDH de Minas Gerais. Hoje, em regiões inteiras,
Municípios cujo IDH é baixo precisam de cuidados, principalmente de
política pública e de recursos estaduais e federais. Minas Gerais
precisa ter um projeto que promova o desenvolvimento sustentável
das diversas regiões - não podemos esperar apenas pelos recursos
federais do Presidente Lula -; fazer um estudo; debruçar-se sobre
essa realidade e garantir novos investimentos que superem as
desigualdades, erradiquem a pobreza e dêem oportunidades de
inclusão social e de cidadania para essas regiões. O Vale do Rio Doce
é uma região que precisa do olhar do Estado de Minas Gerais e de
cuidados no Plano Plurianual. Em várias rubricas dos programas
estruturadores, houve redistribuição, mas percebemos que, em
grande parte deles, o Vale do Rio Doce não estava incluído, aliás, em
emendas ditas janelas para deixar que os recursos possam ser
aplicados. Registramos a nossa preocupação com o Vale do Rio
Doce, com Governador Valadares, especialmente quanto à
redistribuição de ICMS. Acho que esta Assembléia tem um trabalho,
uma tarefa no próximo ano, que é adiantar não só para 2011, mas
também para 2009, mais recursos para todos os Municípios das
regiões que precisam, incluindo Governador Valadares e todo o Vale
do Rio Doce. Muito obrigada.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, votamos “sim” ao projeto porque acreditamos que ele
sinaliza a necessidade de, cada vez mais, procurarmos encontrar uma
distribuição mais acertada para esses Municípios que vêm
enfrentando grandes dificuldades. Como já foi dito aqui por muitos, os
recursos destinados não são vultosos nem representam a solução
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definitiva para essas cidades que estão tendo algum ganho com o
ICMS Solidário. Mas acredito que é uma sinalização dessa
necessidade. A aprovação desse projeto significa um avanço, um
ganho, apesar de pouco; foi pelo menos o marco do início dessa
discussão nesta Casa. Como todos sabemos, é um projeto polêmico,
que interfere diretamente nos interesses das cidades, mas acho que
esta Casa demonstrou, de maneira clara, a sua intenção de tratar
desse assunto sem nenhum receio, com transparência, procurando
ouvir todas as pessoas, todas as lideranças. Nunca é demais ressaltar
o apoio que a Mesa da Assembléia deu para o debate desse projeto.
Gostaria de agradecer, de público, ao Presidente Alberto Pinto Coelho
e à Mesa Diretora, que emprestaram todo o apoio para possibilitar os
encontros regionais realizados. Estou vendo aqui os Deputados
Gustavo Valadares, André Quintão, Ademir Lucas e João Leite, que
participaram ativamente dessa discussão. Se não foi o melhor, foi
aquilo que representou a boa vontade e a sensibilidade dos nossos
colegas de pelo menos tentar uma negociação, o que foi feito. Ao criar
a comissão especial, o Deputado Alberto Pinto Coelho deixou clara a
sua intenção de que buscássemos, por meio de ampla negociação,
uma maneira que deixasse pelo menos uma possibilidade de atender
a todos os segmentos que tratavam desse assunto. Queremos
também ressaltar a importância da participação do Deputado Getúlio
Neiva, um guerreiro, uma pessoa que mostrou a sua competência e
sua capacidade de articulação. Quero cumprimentar a Deputada Ana
Maria Resende, que foi a idealizadora e a coordenadora da nossa
Frente Parlamentar em Defesa do ICMS Solidário. Enfim, quero
cumprimentar a todos os Deputados que entenderam que, se não é a
melhor solução, é a que poderia servir de alento aos nossos
Municípios tão sofridos. Concluindo, não poderia deixar de agradecer
a todos os Deputados a aprovação da nossa emenda, uma emenda
que cria a janela, que cria a figura do ICM do turismo no Orçamento
do Estado, no ICMS Solidário. A exemplo do que foi concedido, por
intermédio do ICM ecológico, da cultura e outros, constatamos que a
Prefeitura tem buscado, com esses programas de incentivo, uma
atenção especial a essas áreas. E com o turismo não é diferente.
Quando apresentamos esta emenda, recebemos mais de 200
mensagens de Prefeitos, falando da sua importância e solicitando o
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apoio de todos nós para a aprovação da emenda. Embora o valor não
seja alto, ele é emblemático e dá uma oportunidade à cidade de
investir no turismo. E todos nós sabemos que o turismo de Minas
Gerais tem um potencial muito grande. Então, esse nosso projeto que
foi aprovado por todos vocês significa que, a partir de agora, dentro do
ICMS Solidário e dentro do Orçamento do Estado, as cidades que
investirem no turismo terão um incentivo. Quero registrar esse fato,
que foi uma demanda antiga da Federação dos Circuitos do Estado de
Minas Gerais. Queria também fazer agradecer ao seu Presidente
Henrique, que nos deu todo o subsídio técnico para a idealização
dessa emenda. Quero também cumprimentar e agradecer à equipe da
Secretaria de Turismo, que nos emprestou todo o apoio necessário.
Foi um avanço e, se Deus quiser, será também um marco ainda maior
no desenvolvimento do turismo do nosso Estado.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que já se
configurou o quórum especial para a votação de projeto de lei
complementar. Votação da Emenda nº 2 ao Projeto de Lei
Complementar nº 46/2008. A Presidência vai submeter a matéria à
votação pelo processo nominal, de conformidade com o art. 260, I, c/c
com os arts. 201 e 263, I, do Regimento Interno. Com a palavra, o Sr.
Secretário, para proceder à chamada das Deputadas e dos Deputados
para a votação nominal.

O Sr. Secretário (Deputado Vanderlei Jangrossi) - (- Faz a
chamada.)

- Respondem “sim” os Deputados e a Deputada:
Dinis Pinheiro - Alencar da Silveira Jr. - Ademir Lucas - Arlen

Santiago - Carlos Mosconi - Deiró Marra - Delvito Alves - Fábio Avelar
- Fahim Sawan - Gustavo Valadares - Inácio Franco - João Leite -
Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Maria Lúcia Mendonça -
Paulo Cesar - Vanderlei Miranda.

- Respondem “não” os Deputados e as Deputadas:
Mauri Torres - Luiz Humberto Carneiro - Gilberto Abramo - Almir

Paraca - Jayro Lessa - Sebastião Helvécio - Doutor Viana - José
Henrique - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - André Quintão - Antônio
Júlio - Carlin Moura - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva
- Délio Malheiros - Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Getúlio Neiva - Hely
Tarqüínio - Ivair Nogueira - Juarez Távora - Padre João - Pinduca
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Ferreira - Rêmolo Aloise - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz -
Sebastião Costa - Vanderlei Jangrossi - Weliton Prado - Zé Maia.

O Sr. Presidente - Votaram “sim” 17 Deputados. Votaram “não” 32
Deputados. Está rejeitada a Emenda n° 2 ao Projeto de Lei
Complementar n° 46/2008. Está, portanto, aprovado, em 2º turno, o
Projeto de Lei Complementar nº 46/2008 na forma do vencido em 1º
turno, com a Emenda nº 1. À Comissão de Redação.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem
do dia já publicada, e para a extraordinária também de hoje, às 20
horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 30/12/2008, as seguintes

comunicações:
Da Deputada Elisa Costa, dando ciência de sua renúncia ao

mandato a partir de 1º/1/2009 para assumir o cargo de Prefeita
Municipal de Governador Valadares. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Paulo Cesar, dando ciência de sua renúncia ao
mandato a partir de 1º/1/2009 para assumir o cargo de Prefeito
Municipal de Nova Serrana. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Roberto Carvalho, dando ciência de sua renúncia ao
mandato a partir de 1º/1/2009 para assumir o cargo de Vice-Prefeito
Municipal de Belo Horizonte. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Luiz Tadeu Leite, dando ciência de sua renúncia ao
mandato a partir de 1º/1/2009 para assumir o cargo de Prefeito
Municipal de Montes Claros. (- Ciente. Publique-se.)
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