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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 3 DE JANEIRO DE 2008

ATAS
ATA DA 23ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/12/2007

Às 15h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Ademir Lucas, Chico Uejo, Domingos Sávio e Inácio Franco, 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, os pareceres pela
aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.677/2007 (relator:
Deputado Ademir Lucas) na forma do Substitutivo nº 1 da Comissão
de Constituição e Justiça com as Emendas nºs 1 e 2 apresentadas;
1.805/2007 (relator: Deputado Domingos Sávio) na forma do
Substitutivo nº 1 apresentado; e 1.876/2007 (relator: Deputado Chico
Uejo). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - André Quintão - Ivair Nogueira - Zé

Maia - Chico Uejo.
ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/12/2007
Às 15h35min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Rosângela Reis e os Deputados Antônio Carlos Arantes e Walter
Tosta, membros da supracitada Comissão. Havendo número
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regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis, declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Antônio Carlos Arantes, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 27/2007, no 2º turno, e 1.841/2007, em turno único
(Deputado Walter Tosta); 1.814 e 1.850/2007, em turno único
(Deputado Domingos Sávio); 1.821 e 1.840/2007, em turno único
(Deputada Elisa Costa); 1.227/2007, no 2º turno, 1.820 e 1.825/2007,
em turno único (Deputado Antônio Carlos Arantes). Passa-se à 2ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei nºs 410, 1.629, 1.746, este com a
Emenda nº1, 1.779, 1.787/2007 (relator: Deputado Domingos Sávio);
890, 1.687, 1.688, 1.713, 1.727, 1.740, 1.769, 1.774/2007 (relator:
Deputado Walter Tosta); 1.608, 1.743, 1.773, 1.777/2007 (relatora:
Deputada Elisa Costa); 1.744/2007 com a Emenda nº 1, 1.757 e
1.790/2007 (relator: Deputado Antônio Carlos Arantes), que
receberam parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.593, 1.603,
1.614, 1.643, 1.656 e 1.657/2007. Submetidos a discussão e votação,
cada um por sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final
dos Projetos de Lei nºs 384, 1.435, 1.491, 1.501, 1.538, 1.591, 1.605,
1.634, 1.646, 1.647, 1.649, 1.651, 1.653, 1.656, 1.666 e 1.679/2007.
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, 19 de dezembro de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Elisa Costa.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 2/1/2008, as seguintes

comunicações:
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Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento do Sr. José
Tarcísio Costa, ocorrido em 26/12/2007, em Pouso Alegre. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.
Waldemar Leite da Silva, ocorrido em 30/12/2007, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 4 DE JANEIRO DE 2008

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

34/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 34/2007, da Associação dos

Artesãos, objetiva o apoio ao artesanato do Vale do Jequitinhonha por
meio de cursos de arte e formação de mercado consumidor fora da
região.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vêm as
propostas a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 27/10/2007, em

Araçuaí, audiência pública com a finalidade de colher sugestões para
o aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período
2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas à Comissão de
Participação Popular como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

A proposta em tela sugere maior apoio ao desenvolvimento do
artesanato como fonte de ocupação e renda no Vale do
Jequitinhonha. Pretende ainda a intervenção do Estado na
comercialização desses produtos.

A análise do PPAG 2008-2011 informa que já existem políticas
públicas estaduais com objetivo equivalente ao da proposta. A Ação
1226 - Promoção do artesanato voltado para a cadeia produtiva -, do
Programa 156 – Comunidade Viva -, tem por finalidade “implementar
ações de desenvolvimento social e comunitário na área de
abrangência do Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de
Minas Gerais - Idene -, visando ao mercado consumidor local,
nacional e internacional. Criar novas perspectivas de trabalho e renda
e despertar o espírito empreendedor entre os artesãos, além de
organizar o setor e oportunizar as condições para a criação de
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associações, comitês intermunicipais e grupos gestores”.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação
Legislativa nº 34/2007 por meio de requerimento.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - João Leite - Carlin Moura -

Gustavo Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

35/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 35/2007, do Sindicato dos

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Araçuaí, objetiva dar
prioridade à legalização de terras no Vale do Jequitinhonha.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vêm as
propostas a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 27/10/2007, em

Araçuaí, audiência pública com a finalidade de colher sugestões para
o aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período
2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas à Comissão de
Participação Popular como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

A proposta em análise pretende que o Estado dê maior atenção à
regularização fundiária de terras devolutas ocupadas por agricultores
familiares no Vale do Jequitinhonha.

A Ação 4255 - Regularização fundiária -, do Programa 144 -
Desenvolvimento da Reforma Agrária -, do PPAG, apresenta meta de
emissão de títulos definitivos para 1.500 famílias por ano nas regiões
dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri.

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

Legislativa nº 35/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
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André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Gustavo
Valadares - João Leite.

PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS
36, 37, 38, 39 E 40/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

As Propostas de Ação Legislativa nºs 36/2007, de autoria da
Associação Comunitária Barra Tesouras, de Araçuaí, 37/2007, de
autoria da Cáritas Diocesana de Araçuaí, 38/2007, de autoria da
Associação de Moradores de São Marcos, 39/2007, de autoria do
Escritório da Emater de Araçuaí, e 40/2007, de autoria da Associação
Comercial de Calhauzinho, objetivam de forma genérica a construção
de obras hidráulicas (barragens, perenização de cursos d’água, etc.)
e, específicamente, de uma barragem no Córrego Tesouras, como
forma de dinamizar a produção agrícola e atender às demandas de
água das comunidades rurais do Vale do Jequitinhonha.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vêm as
propostas a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 27/10/2007, em

Araçuaí, audiência pública com a finalidade de colher sugestões para
o aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período
2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas à Comissão de
Participação Popular como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

As propostas em análise sugerem a construção de barramentos
superficiais e subterrâneos, além de uma barragem no Córrego
Tesouras, na Região do Vale do Jequitinhonha, com o intuito de
dinamizar a economia rural das áreas com baixa disponibilidade
hídrica.

A Ação 1.078 - Elaboração e implantação de projetos de obras
hidráulicas e de irrigação -, do Programa 127 - Infra-Estrutura Rural =,
do PPAG, que tem por finalidade “elaborar e implantar projetos para
aumentar a disponiblididade de água para consumo humano e animal,
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perenizar rios, preservar nascentes e melhorar as condições de vida
da população rural”, dedica ao Vale do Jequitinhonha e Mucuri, no
exercício de 2008, R$ 208.000.000,00 para a execução de 43 obras.
Nos anos posteriores prevê cinco obras por ano.

Constata-se, portanto, que as propostas já foram atendidas na
previsão do PPAG; como são pertinentes, serão encaminhadas na
forma de recomendação ao órgão executor dessas obras.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento das Propostas de

Ação Legislativa nºs 36, 37, 38, 39 e 40/2007 por meio de
requerimento.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Gustavo

Valadares - João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

41/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 41/2007, de autoria da Câmara

Municipal de Itaobim, objetiva a implantação de curso
profissionalizante de segundo grau na área de informática, em
Itaobim, para atender ao anseio da comunidade.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 27/10/2007, em

Araçuaí, audiência pública com a finalidade de colher sugestões para
o aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período
2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas à Comissão de
Participação Popular como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

A proposta em análise determina a implantação de cursos
profissionalizantes na área de informática no Município de Itaobim.

A Ação 4.306 - Atendimento ao Ensino Médio Profissionalizante -, do
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Programa 018 - Ensino Médio Profissinalizante -, tem por finalidade
ampliar para os alunos do ensino médio da rede estadual as
oportunidades de formação profissional de nível técnico. A meta
financeira prevista para essa ação, que visa a atender todo o Estado,
tem cifra superior a R$ 40.000.000,00 para cada ano de vigor do
PPAG.

A proposta em análise já foi atendida nas previsões do PPAG;
contudo, por ser pertinente, a proposta será encaminhada na forma de
requerimento à Secretaria de Estado de Educação, solicitando
atenção especial ao Município de Itaobim, na execução da Ação
4.306.

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

Legislativa nº 41/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Gustavo

Valadares - João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

85/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 85/2007, de autoria do Instituto

Florestan Fernandes, objetiva oferecer garantia, para famílias da área
rural do Município de Ouro Preto, de acesso a uma alimentação
saudável e nutritiva, viabilizada por uma política de educação
nutricional que inclua oficinas de reaproveitamento de alimentos,
implantação de hortas comunitárias e capacitação de agentes
comunitários de saúde para serem multiplicadores de uma vida
saudável.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
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1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em análise pretende a implantação de programa de
segurança alimentar para as famílias rurais do Município de Ouro
Preto.

A Ação 4.008 - Mutirão pela Segurança Alimentar e Nutricional em
Minas Gerais - Prosan -, do Programa 028 - Minas sem Fome -, tem
como 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 e nutricional, com justiça, dignidade e
saúde”. Como se constata, a proposta em análise está plenamente
atendida pela ação, que se destina a todo o território mineiro;
entretanto somos pelo seu acolhimento na forma de requerimento que
solicite atenção especial às famílias rurais do Município de Ouro Preto
na execução dessa ação.

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

Legislativa nº 85/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Gustavo

Valadares - João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

91/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 91/2007, de autoria do Conselho

Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional - Consea -, por meio
das Comissões Regionais de Segurança Alimentar e Nutricional do
Consea objetiva alterar o nome do programa Minas sem Fome para
Minas sem Fome: Apoio à Reforma Agrária e Agricultura Familiar,
expandindo sua abrangência para os temas inseridos na nova
denominação.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
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a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em tela pretende alterar o nome do Programa
Estruturador 028 - Minas sem Fome -, para Minas sem Fome: Apoio à
Reforma Agrária e Agricultura Familiar.

É necessário esclarecer que a reforma agrária é objeto exclusivo do
Programa Associado 144 - Desenvolvimento da Reforma Agrária -, do
PPAG, sob responsabilidade do Instituto de Terras do Estado. Por
outro lado, o escopo do Programa Minas sem Fome contempla a
mobilização de comunidades rurais, urbanas e periurbanas, por meio
da oferta de instrumentos para a produção de alimentos destinadas ao
consumo dessas comunidades e de excedentes para a
comercialização. A abrangência do Programa é, portanto, maior do
que a proposta pelo autor.

A expressão Agricultura Familiar refere-se a um segmento social
agrícola que recebe atenção especial de diversas ações em vários
programas, sobretudo no Minas sem Fome. Limitar as ações para a
agricultura familiar a um único programa traria prejuízos estratégicos
aos representantes desse segmento que, por sinal, teve destacada
sua presença no planejamento do Estado pela ação de lideranças ao
longo da vigência do PPAG 2004-2007.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa nº 91/2007.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Gustavo

Valadares - João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
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92/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 92/2007, de autoria do Sindicato

dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, objetiva criar de
condições legais para que os posseiros possam ter acesso ao crédito
da agricultura familiar e aos benefícios da previdência social.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 27/10/2007, em

Araçuaí, audiência pública com a finalidade de colher sugestões para
o aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período
2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas à Comissão de
Participação Popular como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

A proposta em análise pretende que sejam revistas as condições de
acesso às linhas de financiamento voltadas para a agricultura familiar
para produtores rurais sem títulos definitivos da propriedade, incluídos
os que trabalham em sistema de parcerias. Solicita também atenção
do governo estadual para as questões previdenciárias relativas ao
mesmo segmento.

Ocorre, porém, que a questão das linhas de crédito agrícolas para a
agricultura familiar e a da previdência são administradas pelo governo
federal. Vale registrar que, em ambos os casos, existem ações da
União dirigidas aos posseiros rurais. Não cabem, portanto, ações do
governo estadual para o atendimento da proposta.

Por reconhecer a importância dos posseiros rurais para a produção
agrícola e a necessidade de incluí-los tanto nas linhas de crédito
quanto na previdência social, acataremos a proposta na forma de
requerimento ao governo federal.

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

Legislativa nº 92/2007, por meio de requerimento.
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Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Gustavo

Valadares - João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

93/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 93/2007, de Dilmária Gonçalves

de Jesus, solicita disponibilização de mais recursos para o Programa
Minas sem Fome, para que seja aumentado o público beneficiário,
conforme demanda registrada pela Empresa de Assistência Técnica e
Extensão Rural de Minas Gerais – Emater-MG.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 27/10/2007, em

Araçuaí, audiência pública com a finalidade de colher sugestões para
o aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período
2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas à Comissão de
Participação Popular como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

A proposta solicita a ampliação dos recursos alocados para o
Programa 028 - Minas Sem Fome -, com o objetivo de atender a um
maior número de famílias.

A proposta do PPAG 2008-2011 indica a alocação de
R$13.720.000,00 para o Programa Minas sem Fome no exercício de
2008. Por sua vez, o Orçamento Fiscal de 2007 reservou para o
mesmo programa o valor de R$11.600.000,00. Houve, portanto,
ampliação de recursos para o programa, o que antecipadamente
atende à reivindicação apresentada na proposta em tela.

Porém, a importância do Minas sem Fome para a redução da
pobreza em Minas Gerais é grande, pois atua diretamente na
segurança alimentar e nutricional e no apoio à agricultura familiar, o
que nos leva a acolher a proposta na forma de um requerimento à
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Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento -
Seapa.

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

Legislativa nº 93/2007, na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Gustavo

Valadares - João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

94/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 94/2007, do Rotary Club e

Associação Comunitária de Segurança, solicita repasse de recursos
dos Programas Fome Zero e Minas sem Fome para a Cáritas
Diocesana do Baixo Jequitinhonha, com vistas ao desenvolvimento
sustentável das comunidades rurais, levando cidadania e dignidade às
famílias que residem em áreas de baixo IDH.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 27/10/2007, em

Araçuaí, audiência pública com a finalidade de colher sugestões para
o aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período
2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas à Comissão de
Participação Popular como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

A proposta em análise solicita o repasse de recursos do programa
federal Fome Zero e do programa estadual Minas sem Fome para
uma entidade não governamental, a Cáritas Diocesana do Baixo
Jequitinhonha.

O PPAG é uma peça do planejamento público estadual que objetiva
estruturar as políticas públicas de médio prazo e, salvo exceções, não
detalha a aplicação de recursos. A especificação mais detalhada dos
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valores previstos fica por conta do Orçamento Fiscal aprovado
anualmente. Não cabe, portanto, o atendimento da proposta no
PPAG.

Quanto à solicitação de recursos do programa federal, foge à
competência desta Casa opinar sobre a proposta.

Considerada a importância da atuação social das duas entidades
proponentes, acolheremos a proposta na forma de dois
requerimentos, um à Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural de Minas Gerais - Emater-MG - e outro ao Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome.

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

Legislativa nº 94/2007, por meio de requerimentos.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Gustavo

Valadares - João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

97/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 97/2007, da Ascai, solicita a

incorporação das famílias dos alunos da escola em tempo integral nas
ações do Programa Minas sem Fome, como nas hortas, cursos de
alimentação, fabricação de doces, etc.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 27/10/2007, em

Araçuaí, audiência pública com a finalidade de colher sugestões para
o aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período
2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas à Comissão de
Participação Popular como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

A proposta em análise solicita a inclusão das famílias dos alunos
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das escolas de tempo integral nas ações do Programa 028 - Minas
sem Fome -, como forma de aprofundar o apoio do Estado à
reestruturação desses núcleos familiares.

A medida proposta é coerente com os objetivos da área de resultado
Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva, à qual está vinculado o
Minas sem Fome. Há que se considerar, porém, a dificuldade de
alinhar as políticas Escola Integral e Minas sem Fome, uma vez que
estão sob responsabilidades administrativas diversas. Optamos,
portanto, pelo acolhimento da proposta na forma de requerimento.

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

Legislativa nº 97/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Carlin

Moura - João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

100/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 100/2007, de autoria do Comissão

Regional de Segurança Alimentar e Nutricional do Triângulo Mineiro -
CRSAN Triângulo -, solicita a garantia da implementação de uma
agricultura familiar forte, organizada, orgânica, ambientalmente
sustentável, com diversidade dentro das culturas locais e regionais,
que trabalhe as ações e características urbana, periurbana e rural, por
meio da ampliação dos recursos públicos destinados a essas
atividades em 50%.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 29/10/2007, em

Frutal, audiência pública com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período
2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas à Comissão de
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Participação Popular como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

A proposta em análise visa a garantir o fortalecimento da agricultura
familiar de forma organizada, ambientalmente sustentável, utilizando
métodos de produção orgânica e com respeito à diversidade cultural
local e regional. Sugere ainda orientar ações para as áreas urbanas,
periurbanas e rurais, por meio da ampliação dos recursos públicos
destinados a esses setores da economia.

Por contemplar um extenso rol de atividades e objetivos,
entendemos que a proposta é coerente com o conjunto do
planejamento público estadual representado pelo Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado - PMDI -, e pelo PPAG 2008-2011.
Entendemos, ainda, que a proposta está particularmente afeta ao
escopo do Programa 028 - Minas sem Fome. Optamos, portanto, pelo
seu acolhimento na forma de requerimento.

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

Legislativa nº 100/2007, por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Gustavo Valadares - Carlin

Moura - João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

101/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 101/2007, de autoria do Conselho

Municipal de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável de
Uberaba, solicita a destinação de recursos para a agricultura familiar,
a agricultura urbana e a periurbana.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 29/10/2007, em

Frutal, audiência pública com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o
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Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período
2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas à Comissão de
Participação Popular como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

A proposta em análise visa a garantir recursos para a agricultura
familiar e para as agriculturas urbana e periurbana.

O programa estruturador Minas sem Fome tem por escopo “o
estímulo a projetos produtivos e à agricultura familiar na produção de
alimentos para subsistência, agregação de valor e geração de
excedentes para comercialização; capacitação de jovens rurais e do
público beneficiado para a implantação dos projetos”, o que já garante
o atendimento à proposta; contudo, por ser pertinente ao PPAG,
somos pelo seu acolhimento na forma de requerimento.

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

Legislativa nº 101/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Gustavo

Valadares - João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

102/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 102/2007, de autoria da UFMG e

da Comissão Estadual de Produtos Orgânicos - CPORG-MG -, solicita
ênfase na produção de adubos orgânicos a serem destinados ao
programa Minas sem Fome.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
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foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em tela pretende priorizar a produção e distribuição de
adubos orgânicos nas ações do Programa 028 - Minas sem Fome -
que demandem fertilizantes agrícolas.

Reconhecida como técnica eficiente para produção agrícola, a
agricultura orgânica envolve não apenas os cuidados com a fertilidade
do solo. Ocupa-se também da adaptação de todo o sistema de
produção, incluindo o período de carência para a conversão da área
destinada ao projeto, valorizando o controle biológico de pragas,
utilizando variedades crioulas, presentes na agricultura tradicional e
mais resistentes a pragas e doenças. Em alguns casos, essa técnica
controla até mesmo a cadeia trófica anterior à obtenção de insumos
para garantir a pureza orgânica de cada material empregado. Válida
em termos de saúde e conservação ambiental, a agricultura orgânica
vem sendo cada vez mais adotada e conquistando fatias cada vez
maiores e mais valorizadas no mercado. Entretanto, a utilização de
adubos orgânicos nas ações do Programa Minas sem Fome não pode
ser indiscriminada, pois devem ser respeitadas as características de
cada projeto a ser implantado. Generalizar a distribuição de adubos
desse tipo para todas as ações confundiria e ameaçaria o sucesso
daquelas que atendam a um público diverso e sem a preparação
técnica adequada. Optamos, portanto, por acolher a proposta na
forma de requerimento que recomende, quando possível e cabível, a
oferta de adubos orgânicos.

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

Legislativa nº 102/2007, por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - João Leite -

Gustavo Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

103/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 103/2007, de autoria do Escritório
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de Araçuaí da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do
Estado de Minas Gerais - Emater-MG -, solicita a destinação de mais
recursos do programa Minas sem Fome para projetos de
abastecimento de água, em todo o Estado, de acordo com as
condições hídricas de cada região.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 27/10/2007, em

Araçuaí, audiência pública com a finalidade de colher sugestões para
o aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período
2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas à Comissão de
Participação Popular como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

A proposta em tela solicita a alocação de maior volume de recursos
públicos no Programa 028 - Minas sem Fome - com a finalidade de
implantar projetos de abastecimento de água em regiões do Estado
com carência desse recurso.

A implantação desse tipo de projeto foi atribuída ao Programa Minas
sem Fome durante seus primeiros anos de execução. Atualmente,
essas obras fazem pare do escopo do Programa Associado 191 -
Projeto de Combate à Pobreza Rural -, que abrange as duas regiões
do Estado com maiores problemas de abastecimento de água: Norte e
Nordeste de Minas. Além desse, o Programa 127 - Infra-Estrutura
Rural - também destina recursos a obras hídricas para o atendimento
de propriedades e famílias rurais em outras regiões do Estado, como
o Vale do Jequitinhonha, o Vale do Mucuri e o Vale do Rio Doce.

Por estar atendida a proposta, entendemos não ser pertinente seu
acolhimento por esta Comissão.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa nº 103/2007.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Gustavo
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Valadares - João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

104/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 104/2007, da Associação

Comunitária José Gonçalves, solicita a ampliação das ações do
governo nas áreas de saúde, cultura, esporte e lazer e instituição de
seguro para as atividades agrícolas.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 27/10/2007, em

Araçuaí, audiência pública com a finalidade de colher sugestões para
o aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período
2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas à Comissão de
Participação Popular como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

A proposta em análise solicita a ampliação das ações do governo
nas áreas de saúde, cultura, esporte e lazer e instituição de seguro
para as atividades agrícolas.

Todas as ampliações solicitadas são discutidas e atendidas em
diversos programas do PPAG, assim como já foi previsto o seguro
para as atividades agrícolas, fruto de lei recentemente aprovada por
esta Casa. Entendemos, portanto, estar plenamente atendida a
proposta, não sendo recomendado seu acolhimento por esta
Comissão.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa nº 104/2007.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
André Quintão, Presidente e relator - Carlin Moura - Gustavo

Valadares - João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
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107/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 107/2007, do Sindicato dos

Produtores Rurais de Araçuaí, solicita a extensão do incentivo de
utilização de energia elétrica no período noturno no meio rural para o
período diurno.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em tela pretende que se adote durante o período diurno
a mesma tarifa, subsidiada, de consumo de energia elétrica adotada
para o período noturno, nas propriedades rurais.

A tarifação da energia elétrica é controlada por contratos de
fornecimento desse serviço que envolvem a empresa produtora, a
distribuidora e a Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel. A
intervenção do Estado no preço ao consumidor, seja ele rural ou
urbano, é limitada à cobrança do ICMS. Portanto, não é pertinente ao
planejamento público estadual a previsão de benefícios como o
solicitado na proposta em questão.

Contudo, pela importância dos custos da energia elétrica para a
agricultura, entendemos que a proposta deve ser acolhida na forma de
requerimento à Cemig solicitando a realização de estudos que
verifiquem a possibilidade de estender o incentivo de utilização de
energia elétrica no período noturno ao período diurno, quando
aplicada na produção agrícola.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação
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Legislativa nº 107/2007, por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite -

Gustavo Valadares.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

308 E 312/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 308/2007, de autoria do Instituto

Florestan Fernandes, solicita a estruturação e a qualificação da rede
para produzir ações de promoção e prevenção no combate à
mortalidade materno-infantil, garantindo a capacitação dos
trabalhadores da rede e do Conselho Municipal de Saúde. Solicita,
ainda, o fortalecimento da atuação dos comitês de mortalidade
materno-infantil no processo de investigação dos casos e a
capacitação dos agentes multiplicadores em cada microrregião do
Município de Ouro Preto. A Proposta de Ação Legislativa nº 312/2007,
de autoria da Gerência Regional de Saúde de Ubá, sugere a
implantação de Centros Viva Vida em um maior número de
microrregiões.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vêm as
propostas a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, e no dia 31/10/2007, em Juiz de Fora,
audiências públicas com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o
Plano Plurianual de Ação Governamental – PPAG – para o período
2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas à Comissão de
Participação Popular como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

As propostas em análise têm como objetivo assegurar a realização
de ações de saúde voltadas para a redução da mortalidade materno-
infantil, para o fortalecimento dos comitês de mortalidade materno-
infantil e para o aumento do número de Centros Viva Vida.
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O Programa Estruturador 054 - Viva Vida -, do PPAG, tem como
objetivo reduzir a mortalidade infantil por meio do planejamento
familiar, da atenção ao pré-natal, ao parto, ao puerpério, ao recém-
nascido e à criança de até um ano de idade. Nesse programa, há
duas ações diretamente relacionadas com as propostas em análise: a
Ação 1.119 - Qualificação da Rede Viva Vida de Atenção à Saúde -,
que tem como finalidade garantir o acesso oportuno e assistência
qualificada aos cidadãos, principalmente gestantes e crianças
menores de um ano, e beneficiará 200 Municípios em 2008; e a Ação
4.203 - Centro Viva Vida de Referência Secundária -, que tem como
finalidade prestar assistência integral à saúde sexual e reprodutiva e à
saúde da criança de risco, e prevê que, até 2011, 47 centros estarão
implantados no Estado. Para o ano de 2008, há previsão de
implantação de 16 centros e de recursos orçamentários da ordem de
R$33.200.000,00.

Verificamos, portanto, que, apesar da importância da questão
levantada pela proposta em exame, sua inserção nos instrumentos de
planejamento e orçamento públicos já está assegurada. As propostas
em comento se referem, ainda, ao fortalecimento dos comitês de
mortalidade materno-infantil, o que consideramos fundamental para o
alcance dos objetivos do programa e da finalidade das ações
supracitadas. Por esse motivo, sugerimos o envio de requerimento à
Secretaria de Estado de Saúde.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento das Propostas de

Ação Legislativa nºs 308 e 312/2007 na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura -

Gustavo Valadares.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

315 E 316/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 315/2007, de autoria do Conselho

Regional de Educação Física, solicita a contratação de profissionais
de saúde de várias áreas no Programa de Saúde da Família - PSF -,
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com o objetivo de constituir equipes multidisciplinares. A Proposta de
Ação Legislativa nº 316/2007, de autoria do Conselho Regional de
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável, solicita recursos para
incentivo de contratação de equipe multidisicplinar.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vêm as
propostas a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas a esta Comissão como propostas de ação
legislativa, para apreciação.

As propostas em estudo referem-se à contratação de profissionais
de diferentes áreas da saúde para integrarem as equipes do
Programa de Saúde da Família - PSF.

O PSF caracteriza-se como uma estratégia que promove a
organização das atividades de saúde em um território definido, com
vistas a resolver os problemas identificados na população daquela
região. É a porta de entrada do sistema local de saúde e prioriza as
ações da atenção básica de forma integrada e contínua. O PSF
estrutura-se a partir da Unidade de Saúde da Família, que pertence ao
primeiro nível de ações e serviços de saúde, e constitui-se em
unidade ambulatorial onde ocorre o primeiro contato da população
com o serviço de saúde local. Pode atuar com uma ou mais equipes,
conforme o número de famílias existentes no território sob sua
responsabilidade. Cada equipe é multiprofissional e compõe-se, no
mínimo, de um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e
seis Agentes Comunitários de Saúde - ACS. Quando ampliada, a
equipe é composta também por um dentista, um auxiliar de consultório
dentário e um técnico em higiene bucal, mas outros profissionais
podem ser incorporados às equipes ou formar equipes de apoio,
segundo as necessidades locais, como, por exemplo, dentistas,
assistentes sociais e psicólogos.
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A decisão de implantar o PSF é do gestor municipal, que deve
elaborar uma proposta para ser apreciada no Conselho Municipal de
Saúde e na Comissão Intergestores Bipartite. Também é de iniciativa
do Município a formação das Equipes de Saúde da Família - ESF -,
por meio da contratação dos profissionais, bem como a formação das
equipes de apoio ou equipes matriciais de apoio às ESF.

A proposta, apesar de relacionada com o Projeto Estruturador
Saúde em Casa, não se refere propriamente ao PPAG, uma vez que a
solicitação deve ser dirigida ao gestor municipal, a quem compete
definir e implantar o modelo de atenção básica em seu território, bem
como manter a rede de atenção básica em funcionamento, solicitar a
adesão ao PSF, contratar os profissionais das equipes e co-financiar
suas ações. Assim sendo, sugerimos o envio de requerimento à
Secretaria de Saúde de Belo Horizonte encaminhando as propostas.

Conclusão
Diante do exposto, somos pelo acolhimento das Propostas de Ação

Legislativa nºs 315 e 316/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura -

Gustavo Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

319/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 319/2007, de autoria do Conselho

Municipal de Saúde de Juiz de Fora, solicita que o incentivo destinado
às equipes do Programa Saúde em Casa seja elevado em 30%.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do art. 102, XVI,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 31/10/2007, em

Juiz de Fora, audiência pública com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe
sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o
período de 2008 a 2011. Essas sugestões foram encaminhadas a esta
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Comissão como propostas de ação legislativa, para apreciação.
A proposta em estudo sugere o aumento do valor do incentivo

mensal destinado pelo Estado  às  Equipes de Saúde da Família -
ESF -, do Programa de Saúde da Família - PSF.

O Programa Saúde em Casa, do Governo do Estado, foi lançado em
2005 com o fim de ampliar e fortalecer o PSF. O gestor estadual do
Sistema Único de Saúde - SUS - destina R$48.000.000,00 por ano
aos Municípios com ESF, recurso que pode ser utilizado tanto na
qualificação dos profissionais como em obras nos postos de saúde e
compra de equipamentos e material de consumo.

O financiamento do PSF é tripartite, e tanto o Ministério da Saúde -
MS - quanto a Secretaria de Estado de Saúde - SES - devem garantir
repasses financeiros mensais para compor esse financiamento, que é
integrado também por contrapartida do Município.

Em Minas Gerais há aproximadamente 3.600 ESF, distribuídas em
829 Municípios. O Estado repassa mensalmente aos Municípios entre
R$1.000,00 e R$2.000,00 por equipe. Essa variação no valor do
incentivo deve-se ao fato de os Municípios serem divididos em quatro
grupos segundo o fator de alocação de recursos financeiros para a
atenção à saúde, que é a média de dois índices - índice de
necessidade em saúde e índice de porte econômico. Os Municípios
pertencentes ao grupo 1 recebem incentivo de menor valor, e os do
grupo 4, incentivo de maior valor.

Apesar de relacionada ao Programa Estruturador Saúde em Casa, a
solicitação da proposta em análise não se enquadra em nenhuma das
ações do Programa mencionado. Sugerimos, portanto, o envio de
requerimento ao gestor estadual encaminhando a proposta.

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

Legislativa nº 319/2007 por meio do envio de requerimento.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Gustavo Valadares

- Carlin Moura.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

326, 329, 331, 336 E 338/2007
Comissão de Participação Popular
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Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 326/2007, de autoria da Gerência

Regional de Saúde - GRS - de Ubá, solicita a implantação e a
implementação do serviço de urgência e emergência na Macrorregião
Sudeste. A Proposta de Ação Legislativa nº 329/2007, de autoria do
Conselho Municipal de Saúde de Juiz de Fora, solicita a criação de
uma rede de urgência e emergência na Zona da Mata, por meio de
parceria entre a União, o Estado e o Município, e sugere que o
Hospital João Penido seja referência regional em urgência e
emergência. A Proposta de Ação Legislativa nº 331/2007, de autoria
do Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora,
solicita a construção de uma unidade de urgência e emergência para
atender à Macrorregião Sudeste e sugere que o Hospital Universitário
coloque à disposição o seu centro diagnóstico, bem como seja o
responsável pela obra. A Proposta de Ação Legislativa nº 336/2007,
de autoria da Associação de Moradores do Bairro Benfica, solicita a
transferência de endereço da Unidade Básica de Saúde do Bairro de
Benfica, com vistas a melhorar o atendimento de urgência e
emergência. A Proposta de Ação Legislativa nº 338/2007, de autoria
da Associação de Moradores do Bairro Benfica, solicita que a
Policlínica do Bairro de Benfica melhore o atendimento de urgência e
emergência.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vêm as
propostas a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 31/10/2007, em

Juiz de Fora, audiência pública com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe
sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o
período 2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas a esta
Comissão como propostas de ação legislativa, para apreciação.

As propostas em estudo solicitam a implantação de uma unidade de
urgência e emergência na Macrorregião Sudeste, na qual está
localizada a Microrregião de Ubá. A Proposta nº 329/2007 sugere que
o Hospital João Penido seja referência em urgência e emergência; já a
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Proposta nº 331/2007 requer que o Hospital Universitário da
Universidade Federal de Juiz de Fora fique com o encargo de obra
para a construção de um centro de urgência e emergência.

O processo de regionalização das ações e dos serviços públicos de
saúde no Estado, na lógica do Sistema Único de Saúde, deve ser
realizado com base em avaliação prévia sobre as necessidades de
saúde de cada Município ou região, considerando os aspectos
epidemiológicos, os recursos assistenciais disponíveis e as condições
de acesso a unidades de referência regionais ou locais. Na Norma
Operacional de Assistência à Saúde - Noas - 01 -, editada pela
Portaria GM nº 95/2001, do Ministério da Saúde, o item 15.1
determina que o gestor estadual, ao coordenar um processo de
planejamento global no Estado, deve adotar critérios para evitar a
superposição e proliferação indiscriminada e desordenada de
serviços, levando sempre em consideração as condições de
acessibilidade, qualidade e racionalidade na organização de serviços.
Todo esse processo é acordado entre os Municípios na Programação
Pactuada Integrada, que é coordenado pela Comissão Intergestores
Bipartite, da Secretaria de Estado de Saúde.

O Município de Juiz de Fora é habilitado na Gestão Plena do
Sistema Municipal, é pólo da Microrregião Juiz de Fora - Lima Duarte -
Bom Jardim de Minas, inserida na Macrorregião Sudeste, e está na
área de abrangência da Gerência Regional de Saúde - GRS - de Juiz
de Fora. Já o Município de Ubá é pólo da Microrregião de Ubá,
também pertencente à Macrorregião Sudeste e é habilitado na Gestão
Plena da Atenção Básica. Pertence à GRS de Ubá.

Diante dessas considerações, apesar de as propostas estarem
relacionadas com o Programa Estruturador do PPAG Regionalização
da Atenção à Saúde, Ação Rede de Urgência e Emergência,
entendemos ser oportuno o acolhimento da proposta na forma de
requerimento a ser enviado à Secretaria de Estado de Saúde
solicitando a realização de estudos sobre a necessidade da
implantação de uma rede de urgência e emergência nessa
Macrorregião.

Conclusão
Diante do exposto, somos pelo acolhimento das Propostas de Ação
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Legislativa nºs 326, 329, 331, 336 e 338/2007 por meio de
requerimento.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura -

Gustavo Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

340/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 340/2007, de Maria José Lacerda

da Mota, de Frutal, solicita a melhoria do atendimento prestado pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -
Ipsemg - em Frutal ou a construção de um hospital.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 29/10/2007, em

Frutal, audiência pública com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período
2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas a esta Comissão
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe solicita a melhoria do atendimento prestado
pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas
Gerais - Ipsemg - em Frutal ou a construção de um hospital.

No Programa 747 - Atenção à Saúde do Segurado -, do Ipsemg, há
a Ação 4370 - Assistência à Saúde Descentralizada no Interior -, que
é prestada por serviços credenciados, com a previsão de 262.944
atendimentos médico-hospitalares e odontológicos para a região do
Triângulo em 2008. Além disso, no mesmo programa encontramos a
Ação 4375 - Assistência à Saúde Própria no Interior -, que é prestada
pela própria rede de serviços do Ipsemg no interior, para a qual há
previsão de realização de 13.164 atendimentos na região em 2008.

Verificamos, portanto, que a demanda contida na proposta em
exame já está inserida nos instrumentos de planejamento e orçamento
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públicos do Estado. Devido à importância da questão, sugerimos o
envio de requerimento ao Ipsemg solicitando a elaboração de estudos
com vistas a verificar a possibilidade de aumentar o número de
atendimentos prestados ao servidor público na região.

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

Legislativa nº 340/2007 na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura -

Gustavo Valadares.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

341 E 342/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 341 e 342/2007, do Clube de

Diretores Lojistas, de Juiz de Fora, solicitam a distribuição gratuita de
medicamentos para atender à população carente e a criação de
drogaria popular em Juiz de Fora.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vêm as
propostas a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 31/10/2007, em

Juiz de Fora, audiência pública com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe
sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o
período 2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas a esta
Comissão como propostas de ação legislativa, para apreciação.

As propostas em epígrafe visam a garantir à população o acesso à
assistência farmacêutica.

O objetivo do Programa 175 - Farmácia de Minas -, do PPAG, é
exatamente o de contribuir para o acesso do usuário do SUS-MG aos
medicamentos. Nesse programa, encontramos a Ação 4.299 -
Medicamentos Básicos -, cuja finalidade é reorientar a assistência
farmacêutica com ampliação do acesso da população aos
medicamentos básicos e promoção do seu uso racional. Essa ação
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está regionalizada e, para 2008, há previsão de recursos da ordem de
R$12.364.281,00 para a Região da Zona da Mata, com meta física de
116.982.755 medicamentos básicos a serem distribuídos na região.
Além dessa ação, existem mais duas que também tratam da
distribuição de medicamentos: a Ação 4.302 - Medicamentos
Excepcionais - e a Ação 4.305 - Medicamentos Estratégicos.

No que se refere à criação de drogaria popular, o Ministério da
Saúde, por meio da Portaria nº 491, de 2006, implementou parceria
com o setor privado varejista farmacêutico para assegurar que a
população possa adquirir medicamentos essenciais a baixo custo,
programa que ficou conhecido como Farmácia Popular. Para
participar, basta que os estabelecimentos de comércio farmacêutico,
compreendidas as firmas individuais ou as empresas de rede de
farmácias ou drogarias, encaminhem a documentação necessária e o
termo de adesão à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos
Estratégicos - SCTIE -, responsável pela execução do programa em
todo o País.

Verificamos que, apesar da importância da questão levantada pelas
propostas em exame, sua inserção nos instrumentos de planejamento
e orçamento públicos já está assegurada. Consideramos, portanto,
que as propostas de ação legislativa em exame estão suficientemente
atendidas em previsões do Projeto de Lei nº 1.615/2007 e do Projeto
de Lei nº 1.616/2007, que estabelece o orçamento do Estado para o
exercício de 2008.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição das Propostas de Ação

Legislativa nºs 341 e 342/2007.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura -

Gustavo Valadares.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

343, 344, 350, 351, 355, 356 E 361/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 343/2007, da Sociedade São

Vicente de Paulo, de Juiz de Fora; 344, 350 e 355/2007, da União de
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Negros pela Igualdade, de Belo Horizonte; 351/2007, da Ação Social
Igreja Batista Salgado Filho; 356 e 361/2007, da Comissão de
Igualdade Racial, de Belo Horizonte, solicitam medidas específicas
para as pessoas com anemia falciforme, entre as quais destacamos: a
capacitação dos profissionais de saúde para a assistência às pessoas
com anemia falciforme; a realização de exames anuais para a
detecção da doença; a assistência social e à saúde das pessoas com
anemia falciforme; a implementação de ações afirmativas para
afrodescendentes; e a destinação de recursos específicos para
políticas intersetoriais de atenção às pessoas com anemia falciforme.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vêm as
propostas a esta Comissão para receber parecer, nos termos do
disposto no art. 102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 31/10/2007, em

Juiz de Fora, e nos dias 6, 7 e 8/11/2007, em Belo Horizonte,
audiências públicas com a finalidade de colher sugestões para o
aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe sobre o
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o período
2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas a esta Comissão
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A anemia falciforme é uma doença hereditária na qual os glóbulos
vermelhos do sangue (hemácias), diante de certas condições, alteram
sua forma e se tornam parecidos com uma foice, daí o nome
falciforme. É mais freqüente nos indivíduos de raça negra e seus
descendentes, mas pode ocorrer também entre os brancos. Os
pacientes com hemoglobinopatias como a anemia falciforme têm
anemia crônica, dores generalizadas, icterícia, lesões ósseas e são
mais suscetíveis aos acidentes vasculares cerebrais. A doença não é
contagiosa e, embora não tenha cura, pode ser controlada por meio
de alguns cuidados básicos de saúde.

O Ministério da Saúde, por meio da Portaria GM nº 1.018, de
1º/7/2005, instituiu o Programa Nacional de Atenção Integral às
Pessoas com Doença Falciforme e Outras Hemoglobinopatias. O art.
2º, II, “m”, dessa Portaria, estabelece que cabe ao gestor estadual
fortalecer a parceria entre a Secretaria de Estado de Saúde - SES - e
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o hemocentro coordenador para acompanhar os pacientes com
doença falciforme e outras hemoglobinopatias de média e alta
complexidades, para funcionar como referência no tratamento dessas
doenças.

Em nosso Estado, a Lei nº 14.088, de 2001, regulamentada pelo
Decreto nº 42.904, de 2002, dispõe sobre a prestação de
aconselhamento genético e assistência médica integral aos
portadores de traço e de anemia falciforme e dá outras providências.
O art. 2º da lei supracitada determina que o Estado garantirá, entre
outras ações, a realização de exames diagnósticos, o fornecimento da
medicação necessária ao tratamento da doença e o aconselhamento
genético. O § 1º do art. 3º estabelece que o Estado promoverá
seminários, cursos e treinamentos com vistas a capacitar
tecnicamente os profissionais de saúde para o atendimento integral ao
portador da doença.

Segundo estatísticas do Ministério da Saúde, a doença falciforme,
em seus diferentes fenótipos, apresenta uma incidência de um caso
para cada 1.400 nascidos vivos em Minas Gerais. O diagnóstico é
feito por meio de dois exames de alta sensibilidade, que foram
incluídos no Programa de Triagem Neonatal, também conhecido como
Teste do Pezinho, em 1998. A Secretaria de Estado de Saúde informa
que atualmente mais de 98% dos recém-nascidos em Minas são
atendidos pelo Programa.

O acompanhamento dos pacientes mineiros é realizado pelo
Hospital das Clínicas, pela Fundação Hemominas e pelo Hospital
João Paulo II (antigo Centro Geral de Pediatria). O Núcleo de
Pesquisa em Apoio Diagnóstico, da Faculdade de Medicina da UFMG,
realiza o diagnóstico laboratorial da doença e faz a identificação dos
casos. O Hospital João Paulo II realiza os atendimentos em caso de
intercorrências e todos os medicamentos básicos, de uso contínuo,
como a penicilina e o ácido fólico, são garantidos pelo Estado.

No Programa 187 - Assistência Hematológica e Hemoterápica -, há
a Ação 4.372 - Desenvolvimento do Programa de Sangue e
Hemoderivados -, cuja finalidade é garantir a oferta de sangue e
hemoderivados de boa qualidade, por meio de serviços prestados em
parceria com os Municípios e universidades, além de atender
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portadores de doenças hematológicas.
Entendemos que o poder público já toma as medidas necessárias

para a assistência à saúde das pessoas com doença falciforme, mas é
necessário garantir o acesso para o usuário que reside no interior do
Estado e aumentar o número de profissionais de saúde treinados para
lidar com a doença.

Diante das considerações feitas, sugerimos o envio de requerimento
à Secretaria de Estado de Saúde para solicitar sejam realizados
estudos com vistas a verifcar a possibilidade de descentralizar a
Fundação Hemominas e implantar Centro de Referência em Doenças
Hematológicas em cada uma de suas unidades. Sugerimos, ainda, o
envio de requerimento à Escola de Saúde Pública do Estado de Minas
Gerais solicitando a realização cursos para capacitar maior número de
profissionais de saúde para a atenção às pessoas com anemia
falciforme .

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento das Propostas de

Ação Legislativa nºs 343, 344, 350, 351, 355, 356 e 361/2007 na
forma de requerimentos.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura -

Gustavo Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

345/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 345/2007, do Instituto Mineiro

Pró-Cultura e Turismo - Icult -, solicita a criação de centro de
desenvolvimento tecnológico em saúde no Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiência pública com a finalidade de
colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
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1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas a esta Comissão como propostas de ação
legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe sugere que seja criado no Estado um centro
de desenvolvimento tecnológico específico para a área de saúde.

No Programa 208 - Pesquisas em Saúde Pública -, do PPAG, há a
Ação 2.098 - Pesquisa no Campo de Direito Sanitário, Gestão do
Trabalho e Educação em Saúde -, cuja finalidade é acompanhar as
mudanças e especificidades do Sistema Único de Saúde e das
entidades que se relacionam com ele, contribuindo para a melhoria
das ações existentes e a prestação de serviços. Para essa ação, está
prevista a realização de seis projetos anuais de pesquisa entre os
anos de 2008 e 2011.

Além disso, encontramos também no PPAG o Programa 228 -
Pesquisa, Desenvolvimento e Serviços Tecnológicos -, que tem como
objetivo contribuir para o desenvolvimento do Estado por meio da
incorporação de soluções tecnológicas, ambientalmente compatíveis,
às atividades de produção de bens e prestação de serviços, em
benefício da sociedade. Nesse último programa, a ser implementado
pela Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais - Cetec -, há a
Ação 4.577 - Projetos de Pesquisa Tecnológica -, cuja finalidade é
desenvolver projetos de pesquisa e inovação nas áreas de tecnologia
metalúrgica e de materiais, tecnologia mineral, biotecnologia,
tecnologia ambiental, metrologia e ensaios de informação tecnológica.
Entendemos, porém, que seria necessário realizar mais pesquisas
voltadas especificamente para a área de saúde.

Consideramos oportuno o acolhimento da proposta em comento na
forma de requerimento a ser enviado ao Cetec, solicitando a
realização de maior número de pesquisas na área de saúde.

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

Legislativa nº 345/2007 na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura -

Gustavo Valadares.
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PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
346/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 346/2007, da organização não
governamental Clarosofia Núcleo Mundial, sugere o estabelecimento
de parceria do Projeto Copanor com organizações não
governamentais para a realização de pesquisas, projetos e
seminários.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiência pública com a finalidade de
colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas a esta Comissão como propostas de ação
legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe solicita o estabelecimento de parceria do
Projeto Copanor com organizações não governamentais para a
realização de pesquisas, projetos e seminários.

O Programa 053 - Vida no Vale - Copanor -, do PPAG, tem como
objetivo melhorar a qualidade de vida e promover condições para a
prosperidade dos 92 Municípios pertencentes às bacias hidrográficas
dos Rios Jequitinhonha, Mucuri e Leste, por meio da universalização
dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário.
Para atingir esse objetivo, é fundamental a participação da população
local, o que poderá ocorrer por meio de parcerias com as
organizações não governamentais locais.

Consideramos oportuno o acolhimento da proposta em comento na
forma de requerimento a ser enviado ao Presidente da Copanor,
solicitando o fomento das parcerias com as organizações não
governamentais daquela região para a realização de pesquisas,
projetos e seminários sobre saneamento.
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Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa nº 346/2007 na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura -

Gustavo Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

358/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 358/2007, de auto ria da

Sociedade São Vicente de Paulo de Juiz de Fora, solicita seja feito o
custeio, pelo Sistema Único de Saúde - SUS -, do tratamento de
miomas uterinos.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 30/10/2007, em

Juiz de Fora, audiência pública com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.615/200 7, que dispõe
sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o
período 2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas a esta
Comissão como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em tela solicita seja feito o custeio, pelo SUS, do
tratamento de miomas uterinos.

O mioma uterino é uma patologia benigna que acomete as mulheres
no período reprodutivo. Pode ser diagnosticado em exame
ginecológico de rotina ou pelo sintoma de sangramento acima do
padrão normal do ciclo menstrual.

O tratamento normalmente indicado é cirúrgico, extirpando-se o
mioma por meio de uma miomectomia. Nos casos mais graves, pode
ser indicada a histerectomia (retirada total ou parcial do útero). Nas
duas hipóteses, o SUS autoriza e cobre integralmente os
procedimentos, sempre que há indicação clínica, o que leva em
consideração as condições gerais de saúde da mulher, a idade, o
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desejo de ter ou não filhos e o histórico familiar.
Há, atualmente, uma técnica não cirúrgica para tratamento de

miomas chamada embolização, que está em avaliação no grupo
permanente do Ministério da Saúde que analisa a inclusão de novas
tecnologias em saúde na Tabela de Procedimentos do SUS. Porém, a
sua inclusão irá depender de resultado de estudos, da mesma forma
como se faz com todas as demais inovações tecnológicas em saúde,
para fins de autorização e pagamento pelo SUS.

Salientamos, entretanto, que a sugestão, tal como foi feita pela
Sociedade São Vicente de Paulo, já é rotineiramente atendida pelo
SUS e é também alheia aos objetivos do PPAG, razão pela qual
deixamos de acatá-la.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa n° 358/2007.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Gustavo

Valadares - João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

360/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 360/2007, da Asso ciação

Comunitária do Bairro Grama, solicita mais agilidade na liberação de
guias para cirurgias, uma vez que o atendimento costuma demorar até
dois anos.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 31/10/2007, em

Juiz de Fora, audiência pública com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei n° 1.615/200 7, que dispõe
sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o
período 2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas à
Comissão de Participação Popular como propostas de ação
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legislativa, para apreciação.
A proposta em tela tem o objetivo de solicitar mais agilidade na

liberação de guias para cirurgias, uma vez que costuma demorar até
dois anos.

O atendimento cirúrgico ambulatorial e hospitalar do Sistema Único
de Saúde - SUS - prioriza os casos urgentes e graves. Nas situações
em que o paciente não pode esperar, a cirurgia é feita no seu
Município de residência ou por transferência, observados o  caso
clínico  e  os  critérios da Programação Pactuada Integrada - PPI -,
que regula as relações intermunicipais para fins de atendimento em
saúde.

Quando a cirurgia é considerada eletiva, ou seja, quando se trata de
procedimento necessário, mas não urgente, há realmente uma fila, na
maioria dos casos.

Segundo informação obtida pela internet, o Ministério da Saúde tem
um projeto de parceria com Municípios para a solução desse
problema. Nessa parceria, os gestores municipais deverão relatar e
avaliar as filas de cirurgias existentes em seus territórios e propor a
forma de atendimento. O Ministério envia verbas suplementares para
a realização das cirurgias propostas, observada a priorização feita
pelos gestores.

Por essa razão, entendemos que a solicitação é justa. Faz-se
necessário requerer do gestor municipal providências para tornar
menos moroso o atendimento de cirurgias no Município de Juiz de
Fora.

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

Legislativa n° 360/2007 na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Gustavo

Valadares - João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

368/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 368/2007, da Associação dos
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Delegados da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, solicita a
criação, no Programa 718 - Assistência à Saúde do Policial Civil -, do
PPAG, da ação “Assistência médico-hospitalar aos policiais civis e
seus familiares”, a ser executada pela Polícia Civil do Estado de Minas
Gerais, com a finalidade de prestação de assistência médico-
hospitalar, farmacêutica, psicológica, ortopédica, inclusive com
aparelhos de prótese e órtese.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiência pública com a finalidade de
colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas a esta Comissão como propostas de ação
legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe solicita a criação de ação no PPAG para
assegurar o atendimento médico-hospitalar aos policiais civis e a seus
familiares.

O Programa 718 - Assistência à Saúde do Policial Civil -, do PPAG,
tem como objetivo melhorar as condições básicas de saúde do policial
civil e de seus dependentes, assegurando-lhes assistência médica e
odontológica. Nesse programa, há a Ação 4138 - Atendimento
ambulatorial -, cuja finalidade é atender aos integrantes da polícia civil
e seus familiares que necessitem de assistência médica ou
odontológica no Hospital da Polícia Civil. Para essa ação, há previsão
de 158 mil atendimentos ambulatoriais no ano de 2008. Além disso, a
Ação 4598 - Acompanhamento psicossocial -, no mesmo programa,
tem como finalidade formular e implementar políticas públicas mais
efetivas e legítimas na realização de atendimento psicossocial aos
policiais civis e suas famílias, com previsão de 5 mil atendimentos
anuais entre 2008 e 2011.

Verificamos, assim, que a inserção da questão levantada pela
proposta em exame nos instrumentos de planejamento e orçamento



41

públicos já está assegurada. Mesmo assim, consideramos oportuno o
seu acolhimento na forma de requerimento a ser enviado à Polícia
Civil do Estado de Minas Gerais, solicitando a elaboração de estudos
com vistas a verificar a possibilidade de incluir a assistência
farmacêutica e o fornecimento de órteses e próteses no atendimento à
saúde prestado ao policial civil e a seus familiares.

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

Legislativa nº 368/2007 na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Gustavo

Valadares - João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

369/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 369/2007, da União Brasileira de

Mulheres, solicita a capacitação de equipe técnica da área de saúde
para prestar atenção integral à saúde das mulheres em situação
prisional.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiência pública com a finalidade de
colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas a esta Comissão como propostas de ação
legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe solicita a capacitação de equipe técnica da
área de saúde para prestar atenção integral à saúde das mulheres em
situação prisional.

No Programa 020 - Expansão e Modernização do Sistema Prisional -
, do PPAG, há a Ação 1128 - Implantação dos Núcleos de Saúde e
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Psicossocial nas Unidades Prisionais -, cuja finalidade é assegurar o
atendimento à saúde e psicossocial de 100% dos presos, por meio da
implantação dos referidos núcleos em todas as unidades prisionais, o
que atingirá 34 unidades credenciadas no Sistema Único de Saúde.
Para essa ação, há previsão de credenciamento anual de 14 equipes
entre os anos de 2008 a 2011. Entretanto, consideramos que a
realização de treinamento específico poderá aprimorar o atendimento
prestado à saúde das mulheres nas instituições prisionais.

Diante das considerações feitas, sugerimos o envio de requerimento
à Escola de Saúde Pública do Estado de Minas Gerais solicitando a
realização de cursos para capacitar os profissionais de saúde das
equipes que atuam na atenção à saúde da mulher em situação
prisional no Estado.

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

Legislativa nº 369/2007 na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Gustavo

Valadares - João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

370/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 370/2007, da Federação dos

Aposentados e Pensionistas de Minas Gerais, solicita a
desagregação, no Orçamento, dos recursos e ações previstos para
atendimento à população idosa no Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiência pública com a finalidade de
colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
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foram encaminhadas a esta Comissão como propostas de ação
legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe solicita que as ações direcionadas à
população idosa sejam desagregadas no Orçamento de forma a
permitir sua localização de maneira mais fácil.

Assim como no PPAG, também há no Orçamento diversas ações
que têm como finalidade o atendimento à população idosa. Por uma
questão de organização da administração pública e do Orçamento, as
ações são inseridas conforme sua área de atuação em termos de
política pública e do órgão responsável por sua execução. São raras
as ações que têm como finalidade o atendimento de apenas uma
clientela específica, pois o governo deve planejar de maneira racional
as políticas a serem desenvolvidas e, visando à economia de escala,
aglutinar públicos diversos com demandas semelhantes para que o
alcance de cada programa ou ação seja o maior possível.

Os idosos estão incluídos em programas e ações diversos
disseminados em todo o PPAG e no Orçamento. Em programa da
Fundação Hospitalar de Minas Gerais, há, por exemplo, ação voltada
para a assistência hospitalar e ambulatorial e a reabilitação do idoso;
em programas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social -
Sedese -, há ações integradas nas áreas de emprego, infra-estrutura,
habitação, saúde, educação, segurança, assistência social e lazer
direcionadas às pessoas em situação de vulnerabilidade social, o que
pode incluir os idosos; já na Subsecretaria de Direitos Humanos da
Sedese, há ação para assegurar o funcionamento dos conselhos
estaduais e, entre eles, o do idoso; na Secretaria de Estado de
Esporte e da Juventude, há ação para fomentar a prática de
atividades físicas regulares voltadas para a manutenção da saúde e
da qualidade de vida dos mineiros, entre os quais se incluem os
idosos; em programa da Defensoria Pública do Estado, há a previsão
de implantação de núcleos de assistência jurídica especializada para
mulheres, crianças e adolescentes, consumidores e idosos; no
Instituto de Desenvolvimento do Norte de Minas há ação cuja
finalidade é distribuir leite a crianças, gestantes e idosos; e assim por
diante.

Verificamos, portanto, que a proposta em exame não é compatível
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com a lógica de organização dos instrumentos de planejamento e
orçamento públicos e, por esse motivo, opinamos por sua rejeição.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação

Legislativa nº 370/2007.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Gustavo

Valadares - João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

371/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 371/2007, do Conselho de Ética e

Pesquisa da Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, solicita a
doação, pelo Conselho Nacional de Pesquisa, de sala com
funcionários, móveis e equipamentos necessários ao funcionamento
dos Conselhos de Ética e Pesquisa do Estado de Minas Gerais.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 31/10/2007, em

Juiz de Fora, audiência pública com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe
sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o
período 2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas a esta
Comissão como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe solicita a doação, pela Comissão Nacional
de Ética em Pesquisa, de sala com funcionários, móveis e
equipamentos necessários ao funcionamento dos Comitês de Ética e
Pesquisa do Estado de Minas Gerais.

Segundo a Resolução nº 196/96, do Conselho Nacional de Saúde -
CNS -, o Comitê de Ética em Pesquisa - CEP -, é um colegiado
interdisciplinar e independente, de caráter consultivo, deliberativo e
educativo, que deve existir nas instituições que realizam pesquisas
envolvendo seres humanos no Brasil. Seu objetivo é defender os
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interesses dos sujeitos da pesquisa em sua integridade e dignidade e
contribuir para o desenvolvimento da pesquisa fundamentada em
padrões éticos. O CEP é responsável pela avaliação e
acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas
envolvendo seres humanos no Brasil. Dessa maneira, de acordo com
a resolução supracitada, toda pesquisa com seres humanos deverá
ser submetida à apreciação de um CEP e a sua constituição cabe à
instituição na qual se realizam as pesquisas.

Já a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - Conep - é uma
instância colegiada, de natureza consultiva, deliberativa, normativa,
educativa, independente, vinculada ao Conselho Nacional de Saúde, à
qual cabe o exame dos aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres
humanos, bem como a adequação e atualização das normas
atinentes. Destacam-se, entre outras, as seguintes atribuições da
Conep: estimular a criação de Ceps institucionais e registrá-los;
aprovar e acompanhar os protocolos de pesquisa em áreas temáticas
como genética e reprodução humana, fármacos, medicamentos,
vacinas, testes diagnósticos novos, equipamentos, insumos e
dispositivos para a saúde novos ou não registrados no País;
acompanhar projetos que envolvam biossegurança; prover normas
específicas no campo da ética em pesquisa. Cabe ainda à Conep,
juntamente com outros setores do Ministério da Saúde, estabelecer
normas e critérios para o credenciamento de centros de pesquisa, que
deverão ser propostos pelos setores do Ministério da Saúde, de
acordo com suas necessidades, e aprovado pelo Conselho Nacional
de Saúde.

Em resumo, pelas normas vigentes, cabe a cada instituição onde se
realizam pesquisas a constituição de seu CEP. O apoio financeiro e
administrativo aos diversos CEPs existentes no País não está entre as
atribuições da Conep.

Além disso, apesar da importância da questão levantada pela
proposta em exame, ela não é compatível com os instrumentos de
planejamento e orçamento públicos e, por isso, opinamos por sua
rejeição.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação
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Legislativa nº 371/2007.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Gustavo

Valadares - João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

372/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 372/2007, do Conselho Municipal

de Saúde de Belo Horizonte, solicita a realização de um debate com o
tema “Saúde e qualidade de vida: políticas públicas de governo e
desenvolvimento”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6, 7 e

8/11/2007, em Belo Horizonte, audiência pública com a finalidade de
colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. Essas sugestões
foram encaminhadas a esta Comissão como propostas de ação
legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe solicita a realização de debate sobre a
temática da importância da qualidade de vida para a saúde. Segundo
o art. 4º da Lei nº 13.317, de 1999, que contém o Código de Saúde do
Estado de Minas Gerais, consideram-se fatores determinantes e
condicionantes da saúde da população, entre outros a alimentação, a
moradia, o saneamento, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a
educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços
essenciais, bem como as ações que se destinem a garantir às
pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e
social.

Porém, como a demanda contida na proposta não é compatível com
o PPAG, consideramos oportuno o seu acolhimento na forma de
requerimento, a ser enviado à Comissão de Saúde desta Casa,
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solicitando a realização do referido debate.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação
Legislativa nº 372/2007 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Gustavo

Valadares - João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

570/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 570/2007, de auto ria da Aliança

Juizforana pela Defesa dos Animais - Ajuda -, solicita a criação de
programa de esterilização dos animais de rua e dos pertencentes a
famílias carentes, objetivando o controle de natalidade de cães e
gatos no Município.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vem a proposta
a esta Comissão, para receber parecer, nos termos do disposto no art.
102, XVI, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, no dia 31/10/2007, em

Juiz de Fora, audiência pública com a finalidade de colher sugestões
para o aprimoramento do Projeto de Lei nº 1.615/2007, que dispõe
sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG - para o
período 2008-2011. Essas sugestões foram encaminhadas à
Comissão de Participação Popular como propostas de ação
legislativa, para apreciação.

A proposta em análise tem o fito de promover o controle de
natalidade de animais, especialmente cães e gatos de rua e também
os pertencentes a famílias pobres, por meio de esterilização. Trata-se
de medida importante para evitar o sofrimento dos animais que, ao se
multiplicarem sem controle, vivem situações de penúria, sujeitos a
maus tratos, desnutrição e doenças. Por outro lado, é também uma
medida salutar para o homem que, em contato com animais doentes,
pode se contaminar por zoonoses e outras doenças decorrentes do
convívio com animais que não têm trato adequado.
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A entidade proponente afirma fazer ela mesma, juntamente com
outras assemelhadas, essas esterilizações; diz, entretanto, ser
necessária a atuação do poder público para o atendimento da
demanda total do Município.

Entendemos que a proposta é justa, porém não é pertinente aos
objetivos do PPAG, por tratar-se de atividade típica da esfera
municipal.

Por essa razão, deixamos de acolhê-la como emenda,
encaminhando requerimento ao Município para a adoção das medidas
pertinentes.

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

Legislativa n° 570/2007 na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 13 de dezembro de 2007.
André Quintão,  Presidente -  Gustavo  Valadares, relator - João

Leite - Carlin Moura.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 532/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Carlin Moura, o projeto de lei em epígrafe
institui a bolsa-atleta no âmbito do Estado.

Encaminhada para estudo preliminar da Comissão de Constituição e
Justiça, a proposição recebeu parecer pela constitucionalidade,
juridicidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que aquela
Comissão apresentou.

Vem agora a esta Comissão, nos termos do art. 188, c/c o art. 102,
VI, “b”, para receber parecer quanto ao mérito.

Fundamentação
A proposição em estudo pretende instituir a bolsa-atleta, garantindo

aos atletas praticantes do desporto de rendimento em modalidades
olímpicas e paraolímpicas, bem como nas modalidades vinculadas ao
Comitê Olímpico Internacional - COI -, e ao Comitê Paraolímpico
Internacional, a concessão de benefício de valores mensais, a ser
estabelecido pelo Poder Executivo.

A Lei nº 10.891, de 9/7/2004, teve origem no Projeto de Lei nº
3.826/2000, do Deputado Federal Agnelo Queiroz. Essa norma legal
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instituiu, em nível federal, o benefício da bolsa-atleta, que foi
regulamentado por meio do Decreto nº 5.342, de 14/1/2005.
Fundamentado nessa legislação, o governo federal instituiu o
Programa Bolsa-Atleta, que tem por objetivo garantir manutenção
pessoal aos atletas de alto rendimento que não possuam patrocínio,
buscando dar condições para que se dediquem ao treinamento
esportivo e participação em competições e possam alcançar o
desenvolvimento pleno de sua carreira esportiva.

O projeto de lei em comento reproduz a Lei Federal nº 10.891, de
2004, com as devidas adequações ao âmbito do Estado e já expurga
as inconstitucionalidades apontadas pelo Presidente da República,
quando opôs veto parcial à lei. Ainda assim, a Comissão de
Constituição e Justiça, em seu parecer, argumentou que o Projeto de
Lei nº 532/2007 “denota, claramente, a sua natureza administrativo-
programática”. Proposições dessa natureza são de prerrogativa
própria do Poder Executivo. Dessa forma, a Comissão considerou
oportuna a apresentação do Substitutivo nº 1, o qual acatamos, que
institui a política de incentivo aos atletas praticantes do desporto de
rendimento em modalidades olímpicas e paraolímpicas.

Na oportunidade, gostaríamos de salientar que cabe à Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, no exercício de sua
competência, proceder a uma análise apurada da proposição em
estudo, no que concerne aos recursos públicos que se farão
necessários para a implementação da política de incentivo aos atletas
olímpicos e paraolímpicos.

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

532/2007, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente e relatora - Carlin Moura -

Vanderlei Jangrossi.
PARECER DE REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI N°

1.615/2007
Comissão de Redação

O Projeto de Lei n° 1.615/2007, de autoria do Gover nador do
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Estado, que  dispõe  sobre  o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011, foi aprovado em
turno único, com as Emendas n°s 76, 88, 92, 98, 99,  106, 107, 109,
125 a 127, 141 a 143, 146 a 152, 166, 171, 174, 175, 187, 200, 360 e
379 a 435; as Subemendas n° 1 às Emendas n°s 1 a 4,  6, 20, 21, 24,
37, 40 a 45, 50, 51, 58, 59, 61a 63, 66 a 71, 73 a 75, 84, 85, 87, 94,
96, 97, 103, 104, 110, 113, 114, 116, 121, 128, 132, 134, 135, 140,
153, 156, 158, 162 a 164, 170, 172, 173, 177 a 183, 185, 191, 194,
195, 202, 205, 207, 208, 217, 220, 255, 300, 302, 310, 312, 317, 323,
330, 339, 340, 343, 346, 347, 350, 355, 361, 367 e 377; as
Subemendas n°s 1 e 2 às Emendas n°s 155 e 218 e as Subemendas
n°s 1, 2 e 3 à Emenda n° 210.

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

Esta comissão esclarece que incorporou à proposição o Anexo III,
referido no § 1º do art. 2º, contendo as alterações a serem
consolidadas pelo Poder Executivo nos Anexos I e II do Plano
Plurianual de Ação Governamental para o quadriênio 2008-2011.

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

PROJETO DE LEI N° 1.615/2007
Dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -

para o período 2008-2011.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I
DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DO PLANO

Art. 1° - Esta lei institui o Plano Plurianual de A ção Governamental
para o quadriênio 2008-2011 - PPAG 2008-2011, em conformidade
com o que dispõem os arts. 153 e 154 da Constituição do Estado.

Art. 2° - Integram o PPAG 2008-2011 os seguintes an exos:
I - o Anexo I, contendo os programas e as ações da administração

pública estadual, organizados pelas áreas de resultados definidas na
Lei n° 17.007, de 28 de setembro de 2007, que atual iza o Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, evidenciando os
Programas Estruturadores, os Programas Associados e os Programas
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Especiais.
II - o Anexo II, contendo os programas e as ações da Administração

Pública Estadual para o período 2008-2011, organizados por setor
governamental, evidenciando os Programas Estruturadores, os
Programas Associados e os Programas Especiais.

III - o Anexo III, cujas disposições serão consolidadas pelo Poder
Executivo nos Anexos I e II.

§ 1° - Em atendimento ao disposto no art. 2° da Lei  n°. 16.919, de 6
de agosto de 2007, estão contidas no Anexo I as metas e prioridades
da administração pública estadual para o exercício de 2008, definidas
pelo conjunto dos Programas Estruturadores, elaborados em
observância ao que determina a Lei n° 17.007, de 20 07, que atualiza o
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI.

§ 2° - Aplica-se ao planejamento dos Programas Estr uturadores para
o exercício de 2008 o disposto no art. 33, inciso VIII, da Lei 16.919, de
6 de agosto de 2007.

Art. 3° - O PPAG 2008-2011 organiza a ação governam ental em
programas orientados para o alcance dos objetivos estratégicos e dos
resultados finalísticos definidos no Plano Mineiro de Desenvolvimento
Integrado - PMDI -, atualizado nos termos da Lei n° 17.0007, de 2007.

§ 1° - Os valores financeiros estabelecidos nesta l ei para as ações
são referenciais, não constituindo limites à programação das
despesas expressas nas leis orçamentárias e seus créditos adicionais.

§ 2° - Os programas, como instrumento de organizaçã o das ações
de governo no âmbito da administração pública estadual, ficam
restritos àqueles integrantes do PPAG 2008-2011.

CAPÍTULO II
DA GESTÃO DO PLANO

Seção I
Disposições Gerais

Art. 4° - A gestão do PPAG 2008-2011 observará os p rincípios de
eficiência, eficácia e efetividade e compreenderá a implementação, o
monitoramento, a avaliação e a revisão de programas.

Art. 5° - O Poder Executivo manterá sistema de info rmações
gerenciais e de planejamento para apoio à gestão do Plano, de
utilização obrigatória pelos órgãos, entidades e poderes do Estado.
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Art. 6° - Cabe à Secretaria de Estado de Planejamen to e Gestão -
SEPLAG estabelecer normas complementares para a gestão do Plano
Plurianual de Ação Governamental - PPAG 2008-2011.

Seção II
Das Revisões e Alterações do Plano

Art. 7° - O projeto de lei de revisão do PPAG 2008- 2011 será
encaminhado até 30 de setembro de cada ano e conterá:

I - demonstrativos atualizados dos Anexos I e II do plano, contendo
as inclusões, exclusões e alterações, qualitativas ou quantitativas,
efetuadas em programas, indicadores, ações e demais atributos;

II - demonstrativo de programas e ações incluídos e excluídos, com
a exposição sucinta das razões que motivaram a alteração.

§ 1° - Os demonstrativos a que se refere o inciso I  deste artigo
adotarão uma perspectiva de planejamento de quatro anos,
especialmente no que se refere aos valores físicos e financeiros das
ações, e servirão como referência permanente para a elaboração da
Lei Orçamentária Anual.

§ 2° - A exclusão ou alteração de programas constan tes nesta lei ou
a inclusão de novos programas serão propostas pelo Poder Executivo,
por meio do projeto de lei de revisão anual, de projeto de lei específica
ou de créditos especiais, observada a realização das audiências
públicas regionalizadas, por iniciativa da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, em parceria com o Poder Executivo.

Seção III
Do Monitoramento e da Avaliação

Art. 8° - O PPAG 2008-2011 será monitorado e avalia do sob a
coordenação do Órgão Central do Sistema de Planejamento e
Orçamento Estadual, ao qual compete definir diretrizes e orientações
técnicas para seu funcionamento.

Art. 9° - As unidades orçamentárias responsáveis pe los programas e
ações constantes nos Anexos I e II desta lei manterão atualizadas,
durante cada exercício financeiro, as informações referentes à
execução física e financeira desses programas e ações, bem como à
apuração dos indicadores de desempenho definidos no plano.

Parágrafo único - A Junta de Programação Orçamentária e
Financeira estabelecerá, por meio de deliberação normativa, as
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restrições orçamentárias cabíveis em relação às unidades
orçamentárias inadimplentes, com as informações de monitoramento
dos programas e ações do plano.

Art. 10 - O Poder Executivo, por intermédio do Órgão Central do
Sistema de Planejamento e Orçamento Estadual, enviará ao Poder
Legislativo, até o dia 15 de junho de cada exercício financeiro,
relatório de avaliação do PPAG, que conterá:

I - demonstrativo da execução dos programas do plano, contendo os
principais resultados alcançados, a apuração dos índices dos
indicadores de desempenho e a execução física e financeira das suas
ações;

II - demonstrativo da programação e da execução física
regionalizada das ações do plano;

III - demonstrativo da execução física e financeira acumulada de
todas as ações do plano;

Parágrafo único - Os demonstrativos referentes aos Programas
Apoio à Administração Pública (701) e Obrigações Especiais (702)
serão encaminhados em relatório separado, com as respectivas
execuções financeiras.

CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 11 - Relativamente ao Plano Plurianual de Ação Governamental
- PPAG 2008-2011 -, o Poder Executivo divulgará, pela internet:

I - o texto atualizado da lei que o instituiu, aí compreendidos seus
anexos, com a relação atualizada das ações integrantes dos Projetos
Estruturadores;

II - os relatórios institucionais de monitoramento, cuja periodicidade
será definida pelo Órgão Central do Sistema de Planejamento e
Orçamento Estadual;

III - os demonstrativos de avaliação do plano;
IV - os relatórios de revisão do plano, com as respectivas alterações

na programação, e o demonstrativo de inclusão e exclusão de
programas e ações, com suas justificativas.

Parágrafo único - Em observância ao princípio da publicidade, o
Poder Executivo promoverá a disponibilização oficial dos anexos do
PPAG 2008-2011 na internet, na página da Imprensa Oficial do



54

Estado de Minas Gerais, que manterá em seus arquivos cópia
impressa do documento para fins de consulta dos interessados.

Art. 12 - Cabe aos Poderes Legislativo e Executivo efetuar os
ajustes necessários à compatibilização do planejamento para o
exercício de 2008 contido no PPAG 2008-2011 e a Lei Orçamentária
para o mesmo exercício.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Inácio Franco, relator - Gilberto

Abramo.
ANEXO III

(a que se refere o inciso III do art. 2° da Lei n° de de )
I - No quadro de metas das Ações 1003, 1004, 1006, 1010, 1013,

1018, 1019, 1022, 1024, 1027, 1029, 1030, 1033, 1034, 1037, 1039,
1047, 1048, 1050, 1051, 1058, 1060, 1067, 1068, 1071, 1072, 1080,
1085, 1086, 1088, 1090, 1091, 1092, 1093, 1095, 1096, 1097, 1098,
1100, 1104, 1105, 1107, 1108, 1109, 1115, 1116, 1119, 1125, 1127,
1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1134, 1141, 1143, 1144, 1145, 1146,
1149, 1151, 1154, 1156, 1157, 1162, 1174, 1175, 1178, 1179, 1180,
1181, 1182, 1183, 1185, 1186, 1190, 1191, 1194, 1195, 1205, 1206,
1214, 1215, 1225, 1235, 1244, 1275, 1277, 1280, 1282, 1288, 1310,
1331, 1341, 1347, 1352, 1355, 1356, 1369, 1656, 2002, 2012, 2035,
2036, 2040, 2043, 2044, 2057, 2059, 2060, 2061, 2065, 2088, 2089,
2094, 2096, 2122, 2128, 3002, 3005, 3011, 3012, 3034, 3035, 3047,
3149, 3151, 4007, 4008, 4012, 4015, 4016, 4017, 4026, 4027, 4028,
4030, 4032, 4033, 4034, 4038, 4040, 4045, 4048, 4049, 4051, 4052,
4054, 4055, 4056, 4058, 4062, 4063, 4064, 4066, 4067, 4081, 4083,
4086, 4087, 4103, 4111, 4152, 4163, 4204, 4209, 4220, 4227, 4228,
4229, 4231, 4232, 4234, 4236, 4237, 4238, 4243, 4248, 4254, 4257,
4260, 4265, 4266, 4267, 4270, 4272, 4279, 4281, 4283, 4285, 4289,
4290, 4291, 4301, 4303, 4306, 4307, 4308, 4311, 4312, 4330, 4340,
4358, 4360, 4362, 4363, 4367, 4368, 4372, 4399, 4407, 4410, 4411,
4412, 4413, 4414, 4420, 4443, 4446, 4447, 4449, 4452, 4453, 4464,
4476, 4493, 4498, 4499, 4501, 4505, 4520, 4521, 4522, 4544, 4559,
4563, 4568, 4569, 4572, 4581, 4589, 4593, 4598, 4608, 4614, 4625,
4627, 4628, 4634, 4635, 4636, 4638, 4640, 4648, 4650, 4654, 4655,
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4665, 4666, 4667, 4668, 4679, 4687, 4689, 4694, 4699, 4702, 8008,
8012, 8152, 2018, 2058, 2063, 2076, 2124, 2417, 2420, 2427, 2453,
2456, 2539, 2935, 2992, 7001, 7002, 7003, 7004, 7005, 7006, 7007,
7008, 7010, 7011, 7022, 7045, 7046, 7047, 7060, 7082, 7083, 7088,
7089, 7091, 7094, 7096, 7104, 7105, 7115, 7189, 7205, 7208, 7209,
7225, 7312, 7341, 7428, 7441, 7473, 7484, 7524, 7529, 7533, 7550,
7586, 7617, 7620, 7631, 7722, 7725, 7803, 7840, 7846, 7862, 7865,
7886, 7896, 7922, 7939, 7957, 7959, 7962 e 9999, fica substituído, na
coluna Regiões, o termo “Central” por “Estadual”.

Área de Resultados: Defesa Social
* - As tabelas referente ao Programa: 004 - Atendimento às medidas

socioeducativas, itens II, III e IV foram publicadas na edição do “Diário
do Legislativo” de 4.1.2008.

* -  As tabelas referente ao Programa 005 - Avaliação e qualidade da
atuação dos órgãos de defesa social, itens V, VI, e VII foram
publicadas na edição do “Diário do Legislativo” de 4.1.2008.

* -  As tabelas referente ao Programa: 020 - Expansão e
modernização do sistema prisional, itens VIII, IX, X e XI foram
publicadas na edição do “Diário do Legislativo” de 4.1.2008.

* -  As tabelas referente ao Programa: 021 - Gestão integrada de
ações e informações de defesa social, itens XII e XIII  foram
publicadas na edição do “Diário do Legislativo” de 4.1.2008.

Programa: 141 – Polícia ostensiva
XIV - A finalidade  da Ação 4232 - Policiamento ostensivo geral -, do

Programa 141 - Polícia ostensiva -, passa a ter a seguinte redação:
“Finalidade: Exercer o poder de polícia ostensiva, com a finalidade

de prevenir ou inibir atos anti-sociais, inclusive por meio do
monitoramento de pontos estratégicos e de grande incidência criminal,
com a instalação de câmeras de segurança, atuando repressivamente
na restauração da ordem pública, adotando medidas de proteção e
socorro comunitários ou atuando em apoio aos órgãos da
administração pública, no exercício do poder de polícia que lhes
couber.”.

Área de Resultados: Desenvolvimento do Norte de Minas,
Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce.

* -  A tabela referente ao Programa: 001 - Aceleração de
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aprendizagem na Região Norte de Minas, Jequitinhonha, Mucuri e Rio
Doce, item XV foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.1.2008.

Programa: 015 - Desenvolvimento da produção local e acesso a
mercados

XVI - O objetivo do Programa 015 - Desenvolvimento da produção
local e acesso a mercados - passa a ter a seguinte redação:

“Objetivo: Prover as bases para o desenvolvimento sustentável e
includente da produção local e para o aumento da produtividade no
campo, inclusive no que tange modo de produção
agroecológico/orgânico, com ênfase na formação profissional, na
promoção do protagonismo e do empreendedorismo e na identificação
e acesso a mercados, com vistas à melhoria da qualidade de vida do
povo de Minas Gerais.”.

* -  A tabela referente ao Programa: 015 - Desenvolvimento da
produção local e acesso a mercados, item XVII foi publicada no “Diário
do Legislativo” de 4.1.2008.

* -  As tabelas referentes ao Programa: 015 - Desenvolvimento da
produção local e acesso a mercados, itens XVIII, XIX, XX, XXI, XXII,
XXIII, XXIV, XXV e XXVI foram publicadas no “Diário do Legislativo”
de 4.1.2008. (Errata publicada no “Diário do Legislativo” de 11.1.2008,
da tabela referente ao item XXVI).

* -  As tabelas referentes ao Programa: 039 - Promoção de
investimentos e inserção regional (inclusive agronegócio), itens XXVII,
XXVIII, XXIX e XXX foram publicadas no “Diário do Legislativo” de
4.1.2008.

* -  As tabelas referentes ao Programa: 127 - Infra-estrutura rural,
itens XXXI, XXXII  foram publicadas no “Diário do Legislativo” de
4.1.2008.

XXXIII - A finalidade da Ação 4222 - Construção, melhoramento e
conservação de infra-estrutura rural -, do Programa 127 - Infra-
estrutura rural -, passa a ter a seguinte redação:

“Finalidade: Disponibilizar patrulha motomecanizada, com
manutenção periódica das máquinas e equipamentos, para prestação
de serviços de engenharia, visando a construir obras de infra-estrutura
e preparo da terra, diretamente ou por meio de parcerias com
associações, sociedade civil organizada, sindicatos e prefeituras
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municipais, visando ao desenvolvimento sustentável do espaço rural.”.
* -  A tabela referente ao Programa: 127 - Infra-estrutura rural, item

XXXIV  foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.1.2008.
* -  As tabelas referentes ao Programa: 156 - Comunidade viva, itens

XXXV, XXXVI e XXXVII  foram publicadas no “Diário do Legislativo” de
4.1.2008.

* -  A tabela referente ao Programa: 243 - Funderur - Apoio ao
pequeno produtor rural, item XXXVIII, foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.1.2008.

Área de Resultados: Educação de Qualidade
Programa: 014 - Desempenho e qualificação de professores
XXXIX - A finalidade das Ações 4030 - Qualificação profissional e

avaliação de professores - Ensino Médio - e 4049 - Qualificação
profissional e avaliação de professores - Ensino Fundamental -, do
Programa 014 - Desempenho e qualificação de professores -, passa a
ter a seguinte redação:

“Finalidade: Elevar a qualificação e o desempenho profissional dos
professores da Educação Básica, inclusive para os que atuam nas
escolas do campo.”.

Programa: 030 - Novos padrões de gestão e atendimento da
Educação Básica

XL - A finalidade da Ação 1024 - Melhoria da infra-estrutura física,
mobiliário e equipamentos escolares - Ensino Fundamental -, do
Programa 030 - Novos padrões de gestão e atendimento da Educação
Básica -, passa a ter a seguinte redação:

“Finalidade: Melhorar a infra-estrutura física das escolas de Ensino
Fundamental, inclusive as escolas do campo, por meio da implantação
de padrões básicos de rede física, mobiliário, equipamentos, recursos
didáticos e pedagógicos.”.

XLI - A finalidade da Ação 1109 - Melhoria da infra-estrutura física,
mobiliário e equipamentos escolares - Ensino Médio -, do Programa
030 - Novos padrões de gestão e atendimento da Educação Básica -,
passa a ter a seguinte redação:

“Finalidade: Melhorar a infra-estrutura física das escolas de Ensino
Médio, inclusive as escolas do campo, por meio da implantação de
padrões básicos de rede física, mobiliário, equipamentos, recursos
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didáticos e pedagógicos.”.
Programa: 146 - Atendimento à Educação Especial
XLII - A finalidade da Ação 4194 – Desenvolvimento da Educação

Especial –, do Programa 146 - Atendimento à Educação Especial -,
passa a ter a seguinte redação:

“Finalidade: Oferecer diferentes alternativas de atendimento ao
aluno com necessidades educacionais especiais, inclusive autistas e
deficientes mentais, tendo em vista sua inclusão.”.

Programa: 153 - Desenvolvimento da Educação Básica
XLIII - A finalidade da Ação 4284 - Atendimento ao Ensino

Fundamental -, do Programa 153 - Desenvolvimento da Educação
Básica -, passa a ter a seguinte redação:

“Finalidade: Oferecer um sistema de ensino eficiente, inclusive com
o apoio de profissionais da área de psicopedagogia, tendo em vista a
baixa escolaridade e o alto índice de analfabetismo apontado nas
pesquisas.”.

XLIV - A finalidade da Ação 4286 – Atendimento do Ensino Médio -,
do Programa 153 - Desenvolvimento da Educação Básica -, passa a
ter a seguinte redação:

“Finalidade: Manter e aprimorar a qualidade do ensino médio,
inclusive por meio de uma política de assistência psicopedagógica,
desenvolvendo o educando, consolidando e aprofundando os
conhecimentos adquiridos por ele, visando à preparação básica para o
trabalho e a cidadania, para que ele seja capaz de se adaptar com
flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento.”.

XLV - A finalidade da Ação 4288 - Atendimento nas oficinas
pedagógicas -, do Programa 153 - Desenvolvimento da Educação
Básica -, passa a ter a seguinte redação:

“Finalidade: Proporcionar às crianças e aos adolescentes um local
onde possam complementar sua educação, com a ampliação da
jornada escolar e aprendizagem de uma atividade artesanal, inclusive
com o atendimento às crianças com necessidades especiais que
possam freqüentar esse local.”.

Programa: 180 - Melhoria do Ensino Médio
XLVI - A finalidade da Ação 2036 - Construção, ampliação e reforma

de prédios escolares - Ensino Médio -, do Programa 180 - Melhoria do
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Ensino Médio -, passa a ter a seguinte redação:
“Finalidade: Melhorar a rede física, inclusive das escolas do campo,

com vistas a atender a toda a demanda do Estado.”.
* -  A tabela referente ao Programa: 232 - Escola Família Agrícola,

item XLVII, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.1.2008.
* -  A tabela referente ao Programa: 233 - Cooperação Estado e

Município, item XLVIII, foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.1.2008.

XLIX - A finalidade da Ação 4191 - Atendimento aos Municípios -, do
Programa 233 - Cooperação Estado e Município -, passa a ter a
seguinte redação:

“Finalidade: Disponibilizar recursos humanos, materiais e financeiros
aos Municípios, visando à melhoria dos padrões de qualidade do
ensino, inclusive por meio do apoio ao transporte escolar.”.

* -  A tabela referente ao Programa: 234 - Alimentação escolar, item
L, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.1.2008.

* -  A tabela referente ao Programa: 235 - Melhoria do Ensino
Fundamental, item LI, foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.1.2008.

LII - A finalidade da Ação 2096 - Construção, ampliação e reforma
de prédios escolares - Ensino Fundamental -, do Programa 235 -
Melhoria do Ensino Fundamental -, passa a ter a seguinte redação:

“Finalidade: Melhorar a rede física, inclusive das escolas do campo,
com vistas a ampliar o atendimento à demanda do Estado.”.

Área de Resultados: Inovação  Tecnologia e Qualidade
Programa: 003 - Arranjos produtivos em biotecnologia,

biocombustíveis, eletroeletrônicos e softwares
* -  A tabela referente ao Programa: 003 - Arranjos produtivos em

biotecnologia, biocombustíveis, eletroeletrônicos e softwares, item LIII,
foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.1.2008.

Programa: 043 - Rede de inovação tecnológica
LIV - A finalidade da Ação 4066 – Programa de Incentivo à Inovação

- PII -, do Programa 043 – Rede de inovação tecnológica -, passa a ter
a seguinte redação:

“Finalidade: Implantar e Operacionalizar o Fundo Estadual de
Incentivo à Inovação Tecnológica - FIIT.”.
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* -  A tabela referente ao Programa: 050 - Sistema de certificação e
vigilância sanitária da produção agropecuária, item LV, foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 4.1.2008.

LVI - A finalidade da Ação 1047 - Certificação do café - Emater -, do
Programa 050 - Sistema de certificação e vigilância sanitária da
produção agropecuária -, passa a ter a seguinte redação:

“Finalidade: Identificar as propriedades produtoras de café, inclusive
orgânico, visando à rastreabilidade, à manutenção e à melhoria da
qualidade como instrumento de valorização dos cafés mineiros; à
manutenção e à conquista de novos mercados por meio da qualidade;
à manutenção e à ampliação dos empregos gerados e ao
aprimoramento do atendimento; à manutenção e à recuperação das
APPs, reservas legais e manejo adequado de solo.”.

LVII - A finalidade da Ação 1125 – Ampliação da estrutura de
inspeção e fiscalização de produtos de origem animal -, do Programa
050 - Sistema de certificação e vigilância sanitária da produção
agropecuária -, passa a ter a seguinte redação:

“Finalidade: Dotar os estabelecimentos que produzam, distribuam,
transportem, processem, manipulem e comercializem carne e seus
derivados de inspeção sanitária industrial na periodicidade exigida
pela legislação pertinente, com atenção à adaptação de matadouros
às normas exigidas, verificando sua garantia de qualidade e
inocuidade, contribuindo indiretamente para a ampliação de mercados
sem restrições para exportações mineiras de carne.”.

LVIII - A  finalidade  da Ação 1145 - Certificação do café - IMA -, do
Programa 050 - Sistema de certificação e vigilância sanitária da
produção agropecuária -, passa a ter a seguinte redação:

“Finalidade: Identificar as propriedades produtoras de café, inclusive
orgânico, visando à rastreabilidade, à manutenção e à melhoria da
qualidade como instrumento de valorização dos cafés mineiros; à
manutenção e à conquista de novos mercados por meio da qualidade;
à manutenção e à ampliação dos empregos gerados e aprimoramento
do atendimento; à manutenção e à recuperação das APPs, reservas
legais e manejo adequado de solo.”.

LIX - A finalidade da Ação 3047 - Certificação do café - Emater -, do
Programa 050 - Sistema de certificação e vigilância sanitária da
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produção agropecuária -, passa a ter a seguinte redação:
“Finalidade: Identificar as propriedades produtoras de café, inclusive

orgânico, visando à rastreabilidade, manutenção e melhoria da
qualidade como instrumento de valorização dos cafés mineiros;
manutenção e conquista de novos mercados por meio da qualidade;
manutenção e ampliação dos empregos gerados e aprimoramento do
atendimento, manutenção e recuperação das APPs, reservas legais e
manejo adequado de solo.”.

* -  A tabela referente ao Programa: 050 - Sistema de certificação e
vigilância sanitária da produção agropecuária, item LX, foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 4.1.2008.

* -  A tabela referente ao Programa: 140 - Desenvolvimento do
Ensino Superior na Uemg, itens LXI e LXII foram publicadas no “Diário
do Legislativo” de 4.1.2008. (Errata publicada no “Diário do
Legislativo” de 11.1.2008, da tabela referente aos itens LXI e LXII).

* -  A tabela referente ao Programa: 210 - Geração de conhecimento
e de tecnologia agropecuária, item LXIII, foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.1.2008.

LXIV - A finalidade da Ação 4020 – Difusão de tecnologias através
de eventos técnicos e de cursos de treinamento -, do Programa 210 -
Geração de conhecimento e de tecnologia agropecuária -, passa a ter
a seguinte redação:

“Finalidade: Facilitar a adoção de tecnologias geradas e adaptadas,
inclusive as relacionadas com a agricultura familiar.”.

* -  As tabelas referentes ao Programa: 210 - Geração de
conhecimento e de tecnologia agropecuária, itens LXV e LXVI, foram
publicadas no “Diário do Legislativo” de 4.1.2008.

 * -  A tabela referente ao Programa: 211 - Indução ao
desenvolvimento científico e tecnológico, item LXVII, foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 4.1.2008.

 * -  A tabela referente ao Programa: 242 - Supervisão e expansão
do Ensino Superior, item LXVIII, foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.1.2008.

Área de Resultados: Investimento e Valor Agregado da Produção
* -  As tabelas referentes ao Programa: 013 - Descomplicar -

Melhoria do ambiente de negócios, itens LXIX, LXX, LXXI, LXXII,
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LXXIII e LXXIV foram publicadas no “Diário do Legislativo” de
4.1.2008.

* -  A tabela referente ao Programa: 024 - Inserção competitiva das
empresas mineiras no mercado internacional, item LXXV, foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 4.1.2008.

* -  As tabelas referentes ao Programa: 040 - Promoção e atração de
investimentos estratégicos e desenvolvimento das cadeias produtivas
das empresas-âncoras, itens LXXVI, LXXVII, LXXVIII, LXXIX, LXXX,
LXXXI e LXXXII foram publicadas no “Diário do Legislativo” de
4.1.2008. (Errata publicada no “Diário do Legislativo” de 11.1.2008, da
tabela referente aos itens LXXVII, LXXVIII e LXXX).

Programa: 133 - Minas mais seguro
LXXXIII - A finalidade da Ação 4426 - Garantia de renda mínima e

subvenção do seguro rural -, do Programa 133 - Minas mais seguro -,
passa a ter a seguinte redação:

“Finalidade: Garantir ao produtor segurado, inclusive agricultores
familiares, cobertura das perdas das culturas ocasionadas por
fenômenos naturais adversos, proporcionando aos produtores e a
suas famílias maior estabilidade financeira.”.

Programa: 157 - Promoção e desenvolvimento do artesanato em
Minas Gerais

LXXXIV - A finalidade da Ação 4444 - Rotas e espaços para o
artesanato -, do Programa 157 - Promoção e desenvolvimento do
artesanato em Minas Gerais -, passa a ter a seguinte redação:

“Finalidade: Estimular a instalação de rotas e espaços específicos
para o artesanato mineiro, inclusive organizado em empreendimentos
de economia popular solidária, em shoppings, aeroportos, hotéis e
outros locais, integrando estas ações com as rotas turísticas e a
participação em feiras e eventos nacionais e internacionais.”.

Programa: 161 - Gestão do agronegócio
LXXXV - A finalidade da Ação 4421 - Coordenação dos programas e

projetos do Sistema Seapa -, do Programa 161 - Gestão do
agronegócio -, passa a ter a seguinte redação:

“Finalidade: Ampliar a capacidade da Seapa para formular e
implementar políticas públicas para o setor rural, inclusive o setor de
abate de animais, incentivando a adequação e reforma de
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matadouros, com o fortalecimento de mecanismos de gerenciamento
de programas e projetos, e promover ações e estratégias de
comunicação de forma a ampliar o relacionamento com seus diversos
públicos de interesse.”.

Programa: 169 - Programa de desenvolvimento da atividade
produtiva florestal

LXXXVI - A finalidade da Ação 4432 - Formação  da rede de
tecnologia e inovação -, do Programa 169 - Programa de
desenvolvimento da atividade produtiva florestal -, passa a ter a
seguinte redação:

“Finalidade: Integrar os trabalhos de pesquisa e experimentação
conduzidos pela iniciativa privada, por universidades, sociedades de
investigação, centros de agricultura e tecnologias alternativas e
empresas de pesquisa, inclusive centros de agricultura e tecnologias
alternativas.”.

* -  A tabela referente ao Programa: 195 - Consolidação das cadeias
produtivas - Minas do princípio ao fim, item LXXXVII, foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 4.1.2008.

* -  A tabela referente ao Programa: 196 - Promoção do
desenvolvimento econômico industrial, comercial, de serviços e do
cooperativismo, item LXXXVIII, foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 4.1.2008.

LXXXIX - A finalidade da Ação 4635 - Consolidação e
operacionalização das ações do Conselho Estadual de
Cooperativismo -, do Programa 196 - Promoção do desenvolvimento
econômico industrial, comercial, de serviços e do cooperativismo -,
passa ter a seguinte redação:

“Finalidade: Coordenar políticas públicas de apoio ao
cooperativismo, acompanhar a elaboração de sua proposta
orçamentária, definir diretrizes, programas e convênios para alocação
de recursos, inclusive para cooperativas, com condições igualitárias
para cooperativas de pequeno porte em áreas rurais.”.

Área de Resultados: Logística de Integração e Desenvolvimento
* -  As tabelas referentes ao Programa: 056 - Potencialização da

infra-estrutura logística da fronteira agroindustrial, item XC e XCI,
foram publicadas no “Diário do Legislativo” de 4.1.2008.
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* -  A tabela referente ao Programa: 116 - Caminhos de Minas, item
XCII, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.1.2008.

Programa: 151 - Máquinas para o desenvolvimento
XCIII - A finalidade da Ação 1195 - Máquinas para o

desenvolvimento -, do Programa 151 - Programa Máquinas para o
desenvolvimento -, passa a ter a seguinte redação:

“Finalidade: Administrar os valores arrecadados da contrapartida
financeira mensal do Fundomaq, que serão utilizados em despesas
com seguro e manutenção preventiva dos bens adquiridos, por meio
de convênios com os Municípios participantes, e realizar diversas
despesas que eventualmente se constituam como obrigações do
fundo.”.

* -  As tabelas referentes ao Programa: 216 - Pavimentação de
rodovias, itens XCIV e XCV foram publicadas no “Diário do
Legislativo” de 4.1.2008. (Errata publicada no “Diário do Legislativo”
de 11.1.2008, da tabela referente ao item XCIV).

Área de Resultados: Protagonismo Juvenil
* -  A tabela referente ao Programa: 007 - Centro da Juventude de

Minas Gerais, item XCVI, foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.1.2008.

Programa: 018 - Ensino Médio Profissionalizante
XCVII - A finalidade da Ação 4306 - Atendimento ao Ensino Médio

Profissionalizante -, do Programa 018 - Ensino Médio
Profissionalizante -, passa a ter a seguinte redação:

“Finalidade: Ampliar para os alunos do ensino médio da rede
estadual as oportunidades de formação profissional de nível técnico,
inclusive por meio de parceria para a implantação do Centro Federal
de Educação Tecnológica e demais programas públicos correlatos.”.

* -  As tabelas referentes ao Programa: 027 - Minas olímpica, itens
XCVIII e XCIX foram publicadas no “Diário do Legislativo” de 4.1.2008.

C - A finalidade da Ação 1174 - Aprimoramento do esporte escolar -,
do Programa 027 - Minas olímpica -, passa a ter a seguinte redação:

“Finalidade: Implantar e oficializar o comitê interfuncional entre a
SEEJ e a SEE, para desenvolvimento de metodologia adequada ao
conteúdo básico curricular da aula de educação física já existente, de
modo que o esporte escolar seja consolidado e ampliado nas Escolas
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em Tempo Integral, inclusive em parceria com entidades, clubes e
academias, e ainda com Municípios e programas federais correlatos.”.

CI - A finalidade da Ação 1214 - Ampliação e reestruturação de
espaços esportivos e de atividades físicas -, do Programa 027 - Minas
olímpica -, passa a ter a seguinte redação:

“Finalidade: Financiar a reforma e a construção de instalações
esportivas e de lazer, inclusive nas comunidades rurais, e a aquisição
de toda a infra-estrutura necessária para a modernização de espaços
públicos, com o objetivo de estimular a prática de atividade física e
esportiva, prevenindo os riscos à saúde do cidadão.”.

* -  As tabelas referentes ao Programa: 033 - Poupança jovem, itens
CII, CIII e CIV foram publicadas no “Diário do Legislativo” de 4.1.2008.

CV - A finalidade da Ação 1051 – Realização das atividades
complementares -, do Programa 033 - Poupança jovem –, passa a ter
a seguinte redação:

“Finalidade: Oferecer aos alunos participantes do programa
atividades complementares que contribuam para desenvolver sua
formação pessoal, qualificação profissional, participação comunitária e
protagonismo juvenil, inclusive em parceria com entidades, Municípios
e programas federais correlatos.”.

* -  A tabela referente ao Programa: 266 - Gestão da política da
criança e do adolescente, item CVI, foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 4.1.2008.   

CVII - A finalidade da Ação 4696 - Apoio aos Municípios e entidades
nos serviços de atendimento  aos  direitos da criança e do
adolescente -, do Programa 266 - Gestão da política da criança e do
adolescente -, passa a ter a seguinte redação:

“Finalidade: 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 Estatuto da Criança e do Adolescente, incluindo a temática
específica de acompanhamento da execução orçamentária dos
recursos do fundo para a infância e adolescência; na capacitação de
recursos humanos, inclusive para a elaboração de diagnóstico de
planos, nos níveis municipal, estadual e federal; e nas ações de
viabilização das conferências bienais da criança e do adolescente.”.
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Área de Resultados: Qualidade Ambiental
Programa: 010 - Conservação do cerrado e recuperação da mata

atlântica
CVIII - A finalidade da Ação 1060 - Ampliação das áreas de

vegetação nativa e promoção da conectividade entre fragmentos
florestais - Promata -, do Programa 010 - Conservação do cerrado e
recuperação da mata atlântica -, passa a ter a seguinte redação:

“Finalidade: Promover a Proteção e a Ampliação da Base Florestal
Nativa, Inclusive por meio da Implantação de Corredores de
Biodiversidade, e Recuperar Áreas Degradadas.”.

Programa: 045 - Resíduos sólidos
CIX - A finalidade da Ação 1066 − Manutenção do Centro Mineiro de

Referência em Resíduos e alcance de auto-sustentabilidade -, do
Programa - 045 - Resíduos sólidos -, passa a ter a seguinte redação:

“Finalidade: Apoiar os Municípios na gestão integrada de resíduos,
com ênfase na reciclagem, por meio da disseminação de informações
e capacitação técnica, gerencial e profissionalizante, inclusive de
catadores organizados de materiais recicláveis, visando à geração de
trabalho e à melhoria de qualidade de vida.”

CX - A finalidade da Ação 1068 – Apoio à implantação de sistemas
de disposição final adequada - Minas sem lixões -, do Programa: 045 -
Resíduos sólidos -, passa a ter a seguinte redação:

“Finalidade: Melhorar a qualidade de vida da população,
desenvolvendo políticas e ações para erradicação dos depósitos de
resíduos sólidos urbanos a céu aberto, integradas com a inclusão
socioprodutiva dos catadores de materiais recicláveis.”.

CXI - A finalidade da Ação 1071 - Educação e extensão ambiental,
do Programa: 045 - Resíduos sólidos -, passa a ter a seguinte
redação:

“Finalidade: Desenvolver programas e ações para educação e
extensão ambiental, inclusive para agentes públicos e catadores
organizados de materiais recicláveis, com foco em qualidade de vida,
sustentabilidade e gestão ambiental.”.

* -  A tabela referente ao Programa: 105 - Gestão ambiental
integrada, item CXII, foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.1.2008.
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CXIII - A finalidade da Ação 4056 - Educação e extensão ambiental -
Semad -, do Programa 105 - Gestão ambiental integrada -, passa a ter
a seguinte redação:

“Finalidade: Planejar, coordenar e desenvolver ações voltadas para
a conscientização de segmentos da sociedade por meio da educação
e da extensão ambiental, inclusive em parceria com entidades de
proteção e educação ambiental, tendo como referência o Programa
Estadual de Educação Ambiental, visando à conscientização da
população mineira para as práticas ambientalmente sustentáveis.”.

* -  A tabela referente ao Programa: 105 - Gestão ambiental
integrada, item CXII, foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.1.2008.

* -  A tabela referente ao Programa: 109 - Proteção da
biodiversidade e unidades de conservação, item CXIV, foi publicada
no “Diário do Legislativo” de 4.1.2008.

CXV - A finalidade da Ação 4058 - Proteção da biodiversidade -, do
Programa 109 - Proteção da biodiversidade e unidades de
conservação -, passa a ter a seguinte redação:

“Finalidade: Elaborar, Coordenar e Executar Atividades Relativas à
Flora e à Fauna, Bioprospecção, Agroflorestas, Pesca e Aqüicultura
no Estado, Inclusive Organizadas e Desenvolvidas por Organizações
Comunitárias e Populares.”.

Programa: 113 - Desenvolvimento sustentável de recursos hídricos
CXVI - A finalidade da Ação 4087 - Recuperação e desenvolvimento

sustentável das bacias hidrográficas -, do Programa 113 -
Desenvolvimento sustentável de recursos hídricos -, passa a ter a
seguinte redação:

“Finalidade: Dar suporte financeiro aos programas e projetos que
promovam a racionalização do uso e a melhoria, nos aspectos
quantitativos e qualitativos, dos recursos hídricos, inclusive
organizadas e desenvolvidas por organizações comunitárias e
populares.”.

Área de Resultados: Qualidade e Inovação em Gestão Pública
* -  A tabela referente ao Programa: 002 - Ampliação da

profissionalização de gestores públicos, item CXVII, foi publicada no
“Diário do Legislativo” de 4.1.2008.
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Programa: 022 - Governo eletrônico
CXVIII - A finalidade da Ação 1069 - Produção de informações por

meio dos recursos de tecnologia de informação e comunicação -, do
Programa 022 - Governo eletrônico -, passa a ter a seguinte redação:

“Finalidade: Estabelecer diretrizes de transparência e participação
nas políticas públicas do governo de Minas Gerais, inclusive para
tornar o orçamento público e sua execução acessíveis à população.”.

* -  A tabela referente ao Programa: 022 – Governo eletrônico, item
CXIX, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.1.2008.

* -  A tabela referente ao Programa: 226 - Gestão estratégica de
pessoas, item CXX, foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.1.2008.

Área de Resultados: Qualidade Fiscal
* -  As tabelas referentes ao Programa: 017 - Eficiência tributária e

simplificação, itens CXXI e CXXII  foram publicadas no “Diário do
Legislativo” de 4.1.2008.

* -  A tabela referente ao  Programa: 041 - Qualidade e produtividade
do gasto setorial, item CXXIII, foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 4.1.2008.

Área de Resultados: Rede de Cidades e Serviços
CXXIV - Fica acrescentado à Área de Resultados Rede de Cidades

e Serviços o seguinte Programa:
* -  A tabela referente ao Programa:  ... - Desenvolvimento da Região

Metropolitana do Vale do Aço foi publicada no “Diário do Legislativo”
de 4.1.2008. (Foi publicada errata no “Diário do Legislativo” de
5.1.2008)

* -  As tabelas referentes às Ações do Programa por Unidade
Orçamentária foram publicadas no “Diário do Legislativo” de 4.1.2008.

Programa: 009 - Circuitos culturais de Minas Gerais
CXXV - O objetivo do Programa 009 - Circuitos culturais de Minas

Gerais - passa a ter a seguinte redação:
“Objetivo: Dotar o Estado de Minas Gerais de uma moderna e

inovadora rede integrada de produção e disseminação cultural e
artística, a partir de cidades-pólo, com a implantação de novos
espaços culturais públicos e a revitalização dos já existentes
existentes, observando-se, inclusive, as normas de acessibilidade.”.
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CXXVI - A finalidade da Ação 1294 - Elaboração de projetos
especiais de adequação  ambiental,  trânsito,  segurança  e
iluminação da área do circuito cultural -, do Programa 009 - Circuitos
culturais de Minas Gerais -, passa a ter a seguinte redação:

“Finalidade: Adequar os Equipamentos aos Padrões Exigidos pela
Secretaria de Meio Ambiente e pela BHTRABS e Viabilizar o Projeto
de Segurança elaborado pela Polícia Militar, observando-se, inclusive,
os Princípios e as Normas de Acessibilidade Universal.”.

* -  A tabela referente ao Programa: 009 - Circuitos culturais de
Minas Gerais, item CXXVII, foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.1.2008.

CXXVIII - A finalidade da Ação 1298 – Detalhamento do projeto
conceitual e elaboração dos projetos executivos do Ciac –, do
Programa 009 - Circuitos culturais de Minas Gerais -, passa a ter a
seguinte redação:

“Finalidade: Definir o conceito do Ciac, elaborar os projetos
executivo e complementares e detalhar o projeto arquitetônico.”.

CXXIX - A finalidade da Ação 1331 – Implantação do sistema de
informações culturais e turísticas dos Municípios -, do Programa 009 -
Circuitos culturais de Minas Gerais -, passa a ter a seguinte redação:

“Finalidade: Produzir Informações, Indicadores e Diagnósticos
Culturais que Auxiliem no Planejamento, na Implantação e no
Funcionamento dos Circuitos Culturais do Interior do Estado.”.

* -  A tabela referente ao Programa: 009 - Circuitos culturais de
Minas Gerais, item CXXX, foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.1.2008.

Programa: 016 - Destinos turísticos estratégicos
CXXXI - A finalidade da Ação 1048 – Implantação da Casa de Minas

em São Paulo -, do Programa 016 - Destinos turísticos estratégicos –,
passa a ter a seguinte redação:

“Finalidade: Gerar novos Negócios a partir da Exposição do
Potencial Turístico Mineiro, principalmente para o segmento de
Eventos, inclusive Pólo de Moda e demais Negócios.”.

CXXXII - A finalidade da Ação 1314 - Estruturação e promoção da
Estrada Real - PMMG -, do Programa 016 - Destinos turísticos
estratégicos -, passa a ter a seguinte redação:
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“Finalidade: Estruturar o Geptur para atuação nos destinos turísticos
da Estrada Real.”.

CXXXIII - A finalidade da Ação 4015 - Desenvolvimento e promoção
dos demais destinos turísticos estratégicos (Melhoria das estâncias
hidrominerais e termais, serras mineiras) -, do Programa 016 -
Destinos turísticos estratégicos -, passa a ter a seguinte redação:

“Finalidade: Desenvolver, consolidar e promover novos destinos
turísticos no Estado, a melhoria das estâncias hidrominerais e termais,
das serras mineiras, do turismo rural, do ecoturismo e do patrimônio
histórico-cultural.”.

* -  As tabelas referentes ao Programa: 016 – Destinos turísticos
estratégicos, itens CXXXIV e CXXXV foram publicadas no “Diário do
Legislativo” de 14.1.2008.

* -  A tabela referente ao Programa: 108 - Desenvolvimento e
fomento do turismo, item CXXXVI, foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 14.1.2008.

CXXXVII - A finalidade da Ação 4104 - Estruturação e diversificação
da oferta turística -, do Programa 108 - Desenvolvimento e fomento do
turismo -, passa a ter a seguinte redação:

“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, por meio 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 e indiretos) e identificar a oferta e a demanda do
turismo estadual, inclusive do potencial dos grandes lagos do
Estado.”.

Programa: 112 - Governança metropolitana
CXXXVIII - Fica transferida a Ação 1007 - Estruturação e

manutenção da agência da RMVA - do Programa 112 - Governança
metropolitana - para o novo programa Desenvolvimento da Região
Metropolitana do Vale do Aço, mantida a unidade orçamentária.

CXXXIX - Fica excluída a região Rio Doce das Ações 4502 -
Requalificação de centros urbanos - e 4507 - Regularização fundiária
e urbanização de favelas -, do Programa 112 - Governança



71

metropolitana.
Programa: 120 - Apoio ao fortalecimento da Rede de Cidades
CXL - A finalidade da Ação 4416 - Fortalecimento das associações

microrregionais -, do Programa  120 -   Apoio  ao fortalecimento da
Rede de Cidades -, passa a ter a seguinte redação:

“Finalidade: Fomentar a prestação de serviços aos Municípios por
meio das Associações Microrregionais, promovendo o ganho de
escala e a colaboração intermunicipal.”.

Programa: 124 - Produção e Difusão Cultural
CXLI - A Finalidade da Ação 4248 - Produção e Transmissão de

Programação Artística, Cultural e Jornalística -, do Programa: 124 -
Produção e Difusão Cultural -, passa a ter a seguinte Redação:

“Finalidade: 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,
Inclusive Veiculando Campanhas Educativas de Prevenção e
Combate ao Uso de Drogas Lícitas e Ilícitas no Âmbito do Estado.”.

Programa: 131 - Preservação do patrimônio cultural
CXLII - A finalidade  da Ação 4514 – Apoio  às  manifestações  da

cultura imaterial -, do Programa 131 – Preservação do patrimônio
cultural -, passa a ter a seguinte redação:

“Finalidade: Apoiar, promover e divulgar as manifestações que
sejam expressões de costumes, cultos, crenças, valores, saberes e
fazeres da cultura mineira, inclusive em expressões afrodescendentes
e indígenas.”.

Programa: 132 - O Estado para os cidadãos
CXLIII - A finalidade da Ação 1107 - Apoio aos Municípios em obras

de infra-estrutura -, do Programa 132 - O Estado para os cidadãos -,
passa a ter a seguinte redação:

“Finalidade: Apoiar os Municípios em obras de infra-estrutura para o
desenvolvimento e crescimento sustentável, inclusive em regiões com
altos índices de vulnerabilidade social e com extensas áreas rurais.”.

Área de Resultados: Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva
* - As tabelas referentes ao Programa: 023 − Implantação do Suas,

itens CXLIV e CXLV foram publicadas no “Diário do Legislativo” de
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14.1.2008.
CXLVI - A finalidade da Ação 4234 - Co-financiamento de serviços e

benefícios para Municípios na execução de proteção básica -, do
Programa 023 - Implantação do Suas -, passa a ter a seguinte
redação:

“Finalidade: Co-financiar os Municípios na execução direta ou
indireta (rede socioassistencial) de proteção social básica, inclusive
destinada a crianças e adolescentes, ofertando serviços, programas,
projetos e benefícios (continuados e eventuais) que garantam a
sobrevivência, o acolhimento, a convivência e a socialização de
pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social (pobreza,
privação, fragilidade de vínculos, pessoas com deficiência mental e
autistas).”.

CXLVII - A finalidade da Ação 4236 - Co-financiamento de serviços
para Municípios na execução  de  proteção especial - do Programa
023 - Implantação do Suas -, passa a ter a seguinte redação:

“Finalidade: Co-financiar os Municípios na execução direta ou
indireta (rede socioassistencial) de proteção social especial, inclusive
destinada a crianças e adolescentes, ofertando serviços, programas,
projetos e benefícios (continuados e eventuais) que garantam o
atendimento especializado às pessoas/famílias que sofreram violação
de direitos (situação de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos,
abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de
medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho
infantil, entre outras), inclusive com a elaboração de diagnóstico dessa
situação no Estado.”.

CXLVIII - A finalidade da Ação 4272 - Co-financiamento para
Municípios em serviços no atendimento às crianças e adolescentes
em especial com trajetória de rua e trabalho infantil -, do Programa
023 - Implantação do Suas -, passa a ter a seguinte redação:

“Finalidade: Co-financiar os Municípios na execução direta ou
indireta (rede socioassistencial) de oferta de proteção básica para
crianças e adolescentes, em especial com trajetória da rua e trabalho
infantil, com o objetivo de impactar no rompimento do ciclo da
pobreza, inclusive com a elaboração de diagnóstico dessa situação no
Estado.”.
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* -  A tabela referente ao Programa: 023 - Implantação do Suas, item
CXLIX, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14.1.2008.

* -  As tabelas referentes ao Programa: 025 - Lares Geraes, itens CL
e CLI, foram publicadas no “Diário do Legislativo” de 14.1.2008.

Programa: 028 - Minas sem fome
CLII - A finalidade da Ação 1154 − Capacitação do público

beneficiário -, do Programa 028 - Minas sem fome -, passa a ter a
seguinte redação:

“Finalidade: Promover a capacitação do público beneficiário
adequada à realidade da população, na perspectiva de geração de
renda e de segurança alimentar e nutricional sustentável, inclusive
com atenção para a educação alimentar e para o desenvolvimento de
técnicas de produção e de melhor utilização de alimentos.”.

CLIII - A finalidade da Ação 4227 -  Apoio  à implantação de lavouras
comunitárias -, do Programa 028 - Minas sem fome -, passa a ter a
seguinte redação:

“Finalidade: Dar suporte à produção de alimentos básicos, inclusive
de base agroecológica, em Municípios mineiros, especialmente pela
agricultura familiar, por meio do acesso aos meios de produção.”.

CLIV - A finalidade da Ação 4228 - Apoio   à  implantação de
pomares (Pró-Pomar) -, do Programa 028 – Minas sem fome -, passa
a ter a seguinte redação:

“Finalidade: Implantar projetos de produção de frutas para consumo
e complementação alimentar das famílias, inclusive de base
agroecológica, e de geração de matéria-prima para as unidades de
processamento de alimentos.”.

Programa: 036 - Projeto Travessia: atuação integrada em espaços
definidos de concentração de pobreza

CLV - A finalidade da Ação 1656 – Implantação da Usina Mineira do
Trabalho -, do Programa 036 - Projeto Travessia: atuação integrada
em espaços definidos de concentração de pobreza -, passa a ter a
seguinte redação:

“Finalidade: Promover a inclusão social e produtiva da população
mineira, nos espaços onde há concentração de pobreza e para
públicos especiais, conforme demandas específicas, 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.”.

* - As tabelas referentes ao Programa: 117 - Política pública de
trabalho, emprego e renda, itens CLVI e CLVII, foram publicadas no
“Diário do Legislativo” de 14.1.2008.

* - As tabelas referentes ao Programa: 144 - Desenvolvimento da
Reforma Agrária, itens CLVIII e CLIX, foram publicadas no “Diário do
Legislativo” de 14.1.2008.

* -  A tabela referente ao Programa: 162 – Desenvolvimento das
políticas de direitos humanos, item CLX, foi publicada no “Diário do
Legislativo” de 14.1.2008.

CLXI - A  finalidade da Ação 2112 - Promoção  dos direitos da
mulher -, do Programa 162 - Desenvolvimento das políticas de direitos
humanos -, passa a ter a seguinte redação:

“Finalidade: Implantar, implementar, monitorar e avaliar as políticas
estaduais da mulher direcionadas ao fomento da autonomia e da
igualdade no mundo do trabalho, à promoção de práticas educativas
inclusivas e não-sexistas, à promoção dos direitos sexuais e
reprodutivos da mulher e ao enfrentamento da violência de gênero,
inclusive com a elaboração de diagnóstico dessa situação no Estado.”.

* -  As tabelas referentes ao Programa: 162 – Desenvolvimento das
políticas de direitos humanos, itens CLXII, CLXIII, CLXIV e CLXV,
foram publicadas no “Diário do Legislativo” de 14.1.2008.

Área de Resultados: Vida Saudável
Programa: 044 - Regionalização da atenção à saúde
CLXVI - O Programa 044 - Regionalização da atenção à saúde -

passa denominar-se Programa 044 - Regionalização/ Urgência e
emergência.

* -  As tabelas referentes ao Programa: 044 – Regionalização da
atenção à saúde, itens CLXVII e CLXVIII, foram publicadas no “Diário
do Legislativo” de 14.1.2008.

* -  A tabela referente ao Programa: 053 - Vida no Vale - Copanor,
item CLXIX, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14.1.2008.

* -  A tabela referente ao Programa: 054 - Viva Vida, item CLXX, foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 14.1.2008.

Programa: 149 - Incentivo ao desporto



75

CLXXI - A finalidade da Ação 4285 - Promoção de atividades físicas
de lazer -, do Programa 149 - Incentivo ao desporto -, passa a ter a
seguinte redação:

“Finalidade: Fomentar a prática de atividades físicas regulares
voltadas para a 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 de boa convivência e
integração social, inclusive com atenção aos idosos e em parceria
com entidades, Municípios e programas federais correlatos.”.

Programa: 175 - Farmácia de Minas
CLXXII - A finalidade da Ação 4299 - Medicamentos básicos -, do

Programa 175 - Farmácia de Minas -, passa a ter a seguinte redação:
“Finalidade: Reorientar a assistência farmacêutica básica com

ampliação do acesso da população aos medicamentos básicos,
inclusive fitoterápicos, e promoção do seu uso racional.”.

Programa:206 - Desenvolvimento de Educação na Saúde
CLXXIII - A finalidade da Ação 2081 - Capacitação, Formação

Técnica e Especialização de Profissionais da Área de Saúde -, do
Programa 206 - Desenvolvimento de Educação na Saúde -, passa a
ter a seguinte redação:

“Finalidade: Capacitar, Qualificar, Formar e Especializar os
Profissionais de Saúde, nos Diversos Níveis de Escolaridade, Visando
ao Fortalecimento e à Melhoria da Prestação de Serviço e Gestão do
Sistema Único de Saúde - SUS -, Inclusive no que se Refere à
Atenção Primária.”.

Programas especiais
* -  A tabela referente ao Programa: 701 - Apoio à Administração

Pública, item CLXXIV, foi publicada no “Diário do Legislativo” de
14.1.2008.

Programa: 702 - Obrigações especiais
CLXXV - Fica incluída a Ação 7006 – Proventos de inativos civis e

pensionistas - no Programa 702 -Obrigações especiais -, na Unidade
Orçamentária 1441 - Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais -,
com o valor de R$1.000,00.

* - A tabela referente ao Programa: 706 - Atenção à Saúde, item
CLXXVI, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14.1.2008.
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Programa: 707 - Vigilância em saúde
CLXXVII - A finalidade da Ação 4389 - Vigilância Sanitária -, do

Programa 707 - Vigilância em saúde -, passa a ter a seguinte redação:
“Finalidade: Proteger e promover a saúde da população,

combatendo práticas que a expõem a riscos e danos que podem ser
evitados, visando adotar medidas para corrigir desvios de qualidade,
inclusive observando o princípio da segurança alimentar e
nutricional.”.

* - A tabela referente ao Programa: 708 - Gestão do Sistema Único
de Saúde, item CLXXVIII, foi publicada no “Diário do Legislativo” de
4.1.2008.

* - A tabela referente ao Programa: 732 - Segurança alimentar, item
CLXXIX, foi publicada no “Diário do Legislativo” de 4.1.2008.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 5 DE JANEIRO DE 2008

ATAS
ATA DA 90ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/12/2007
Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 1ª Fase: Requerimento do Deputado Luiz Humberto
Carneiro; aprovação - 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão
e Votação de Proposições: Requerimentos dos Deputados João Leite,
Sargento Rodrigues e Mauri Torres; aprovação - Discussão, em 1º
turno, do Projeto de Lei nº 755/2007; discursos dos Deputados Carlin
Moura e Vanderlei Miranda; encerramento da discussão; discursos
dos Deputados André Quintão e Durval Ângelo; votação do
Substitutivo nº 1; aprovação - Discussão, em turno único, do Projeto
de Lei nº 1.737/2007; discurso do Deputado Durval Ângelo;
encerramento da discussão; votação do projeto, salvo emendas;
aprovação; votação da Emenda nº 2; aprovação; votação da Emenda
nº 1; rejeição - Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº
1.738/2007; discurso do Deputado Durval Ângelo; encerramento da
discussão; questão de ordem; chamada para recomposição de
quórum; questões de ordem; votação do Substitutivo nº 1, salvo
emenda; aprovação; prejudicialidade da Emenda nº 1 - Discussão, em
2º turno, do Projeto de Lei nº 408/2007; aprovação na forma do
vencido em 1º turno - Suspensão e reabertura da reunião - Acordo de
Líderes; Decisão da Presidência - Discussão, em 2º turno, do Projeto
de Lei nº 1.598/2007; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto
de Lei nº 1.599/2007; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto
de Lei nº 1.600/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno -
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.601/2007; aprovação -
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.602/2007; aprovação -
Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.603/2007; aprovação -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.604/2007; aprovação -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.631/2007; aprovação -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.632/2007; aprovação -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.673/2007; aprovação
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com Emenda nº 1 - Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº
1.674/2007; aprovação na forma do Substitutivo nº 1 - Discussão, em
1º turno, do Projeto de Lei nº 1.675/2007; aprovação - Discussão, em
1º turno, do Projeto de Lei nº 1.677/2007; requerimento do Deputado
Paulo Guedes; aprovação do requerimento - Discussão, em 1º turno,
do Projeto de Lei nº 1.682/2007; aprovação - Discussão, em 1º turno,
do Projeto de Lei nº 1.745/2007; aprovação com a Emenda nº 1 -
Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.806/2007; aprovação -
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.676/2007; discursos
dos Deputados Durval Ângelo e Sargento Rodrigues; encerramento da
discussão; questão de ordem; discurso do Deputado Durval Ângelo;
questões de ordem; chamada para a recomposição do número
regimental; inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos -
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 - Agostinho
Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão -
Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Bráulio 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 - 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 - Lafayette de
Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise
- Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sargento Rodrigues -
Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -
Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h13min, a
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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 Durval Ângelo, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

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

Requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro, solicitando
tramitação em regime de urgência para o Projeto de Lei nº 755/2007.
Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado.
Cumpra-se.

2ª Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a

Presidência passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

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

reunião o Projeto de Lei Complementar nº 34/2007 e os Projetos de
Lei nºs 18, 30, 56, 389, 524, 598, 641, 700, 1.404, 1.414, 1.583, 1.584,
1.585, 1.760, 1.770, 1.854, 1.876 e 1.879/2007, apreciados na
extraordinária realizada ontem, à noite, bem como os Projetos de
Resolução nºs 1.413, 1.724 e 1.887/2007 e os Projetos de Lei nºs 817,
1.805 e 1.817/2007, apreciados na extraordinária realizada hoje, pela
manhã.

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

Leite, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de modo que o
Projeto de Lei nº 1.093/2007 seja apreciado em último lugar. Em
votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados que o
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aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Vem
à Mesa requerimento do Deputado Sargento Rodrigues, solicitando a
inversão da pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº
1.676/2007 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 Mauri Torres, solicitando a inversão da
pauta desta reunião, de modo que o Projeto de Lei nº 755/2007 seja
apreciado em 1º lugar. 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 755/2007, do Deputado
Vanderlei Miranda, que altera o “caput” do art. 3º da Lei nº 14.870, de
16/12/2003, que dispõe sobre a qualificação de pessoa de direito
privado como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público -
Oscip. A Comissão de Constituição e Justiça conclui pela
constitucionalidade do projeto. A Comissão de Administração Pública
opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo nº 1, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o
Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras.
Deputadas, em razão da semana muito atribulada e corrida, os
ânimos estão um tanto ou quanto acirrados, mas o espírito natalino
nos ajudará e, sem dúvida nenhuma, encerraremos esta semana com
muito êxito. Todavia, eu não poderia deixar de vir a esta tribuna para
discutir um projeto de extrema importância. Trata-se do Projeto de Lei
nº 755/2007, que dispõe sobre a qualificação de pessoas de direito
privado com o Organização da Sociedade Civil de Interesse Público -
Oscip. Essa discussão é fundamental, pois, na Comissão de
Participação Popular, tivemos a oportunidade de travar um importante
debate com os órgãos da sociedade civil a respeito do conteúdo do
projeto, que apresenta algumas preocupações fundamentais, pois visa
a alterar a atual legislação que regulamenta as Oscips no Estado,
apesar de ter também alguns pontos positivos.

O primeiro ponto positivo é o seguinte: o projeto prevê um controle
mais rigoroso das Oscips por parte dos seus órgãos fiscalizadores.
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Não podemos deixar de considerar isso como um aspecto positivo,
mas, por outro lado, o projeto apresenta algumas questões bastante
preocupantes, pois altera alguns critérios para o funcionamento das
Oscips.

O primeiro critério alterado pelo projeto é o tempo de existência
exigido da entidade para que ela seja considerada uma Oscip. Esse
tempo de funcionamento, de acordo com a proposta em tramitação, foi
reduzido. Passou-se a exigir um tempo menor do que o previsto na
atual legislação. O substitutivo final do projeto, aprovado pela
Comissão, considera algumas questões que merecem ser refletidas
por esta Casa. O projeto de lei tem como objetivo alterar essa
legislação. Conforme consta no relatório, no que tange ao objetivo
social da Oscip, a proposição substitui a atividade educação gratuita
pelo ensino fundamental ou médio gratuitos, para introduzir o ensino
profissionalizante ou superior. Essa é uma das alterações que nos
preocupa. De acordo com o projeto, as Oscips estarão autorizadas a
assumir o ensino técnico e profissionalizante no Estado. Isso é muito
grave, pois corre-se o risco de o ensino profissionalizante e técnico
ficarem a cargo das Oscips.

O segundo critério é o seguinte: o tempo de existência da entidade é
reduzido para 12 meses. Talvez o terceiro critério seja o mais grave
de acordo com o nosso entendimento. Em vez de se exigir o tempo de
existência da entidade, está-se exigindo como critério a permanência
de seus dirigentes. Em lugar de se ter uma entidade com a existência
pré-estabelecida, pode-se substituir isso pela figura do seu dirigente.
Oficializou-se a figura do oscipeiro. Se uma pessoa está na direção de
uma Oscip há dois, três, quatro anos, e entra no Conselho Diretor de
uma nova Oscip, seu tempo de permanência na Oscip anterior será
considerado para efeito da nova Oscip.

São considerações bastante complicadas que criam uma figura
muito solta na estrutura jurídica da entidade. Assim, essas alterações
são bastante preocupantes e não servem aos interesses de Minas
Gerais. Da forma como as Oscips estão previstas, não vão cumprir
seu papel. Há uma denúncia permanente nas nossas intervenções e
na sociedade civil de que as Oscips estão sendo utilizadas como um
instrumento de terceirização no Estado. Portanto, Sr. Presidente, o
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tempo de permanência e a substitutição da entidade pela pessoa para
efeito de comprovação do tempo são critérios que merecem a nossa
séria reflexão. Isso nos faz concluir que a legislação não deve ser
alterada dessa forma. A legislação que já existe contemplaria essa
possibilidade. Então, em razão da discussão ocorrida na Comissão de
Participação Popular desta Casa, com a presença de representantes
do Sindicato dos Servidores Públicos, do Sind-Saúde e da Secretaria
de Desenvolvimento Social, entendemos que, da forma como o
projeto está redigido, não merece o apoio dos parlamentares desta
Casa. Então, pedimos a rejeição do projeto, ficando a proposta da
forma como é na legislação atual. São essas as nossas
considerações, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado
Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, existem aqui
algumas questões que não vou tratar porque acredito que fogem da
discussão. Embora entendendo o ponto de vista do Deputado Carlin
Moura e seu posicionamento em relação ao projeto, convém dizer que
a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
constitucionalidade do projeto. Acredito que temos na Comissão de
Constituição e Justiça companheiros íntegros que conhecem de fato a
matéria para, ao analisar, concluir pela constitucionalidade. Esse é um
aspecto importante. O segundo aspecto é que a Comissão de
Administração Pública também opinou pela aprovação do projeto na
forma do Substitutivo nº 1 que apresenta.

Quero aqui pedir aos colegas, Deputados e Deputadas, o apoio à
aprovação desse projeto. Sabemos que o terceiro setor, hoje, é uma
realidade e que dá uma grande contribuição à sociedade. Dizer que o
governo terceiriza suas responsabilidades por meio das Oscips não é
uma verdade, porque, muito antes das Oscips, já tínhamos as ONGs,
que cumprem um papel brilhante, embora ultimamente os noticiários,
de certa forma, joguem lama nas ONGs sérias porque, nesse
momento, há uma tendência de nivelamento por baixo. Mas as ONGs
estão aí há muitos anos prestando um relevante serviço à sociedade
e, é claro, também aos governos.

Sabemos que as Oscips surgiram com a proposta de serem, no
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terceiro setor, essa ferramenta que tem condições de ajudar muito. A
questão do prazo para seu reconhecimento se dá única e
exclusivamente pelo fato de que não vemos nenhuma diferença entre
uma empresa e uma Oscip que recebe das entidades que têm o poder
de conceder a autorização e fiscalizar a condição para seu
funcionamento. Vamos imaginar uma empresa que recebe seu CNPJ
e tem que esperar um ano para comercializar seus produtos. Isso não
tem sentido, pois ela já passou por um crivo de avaliações,
fiscalizações e comprovações de idoneidade que lhe permitem, tão
logo receba seu CNPJ e sua inscrição estadual, começar a operar, a
vender seus produtos.

Acredito que uma Oscip, uma ONG ou qualquer instituição sem fins
lucrativos, com propostas sociais, devem receber, tão logo estejam
registradas, a condição de começar a operar, a contribuir e a fazer
suas parcerias. Elas até podem funcionar, mas, no que se refere às
parcerias e aos recursos dos governos, seja municipal, seja estadual,
seja federal, ficam amarradas, um ano aguardando.

Já temos uma outra situação delicada: embora uma não dependa da
outra, no Município, uma entidade espera dois anos para receber seu
reconhecimento de utilidade pública e, no Estado, um ano. Já existem
esses desencontros, e acredito que é hora de modernizar, de
desburocratizar, de aprovarmos, nesta Casa, um projeto de lei que
facilitará a vida desses parceiros, que, em sua totalidade, trabalham
com a intenção de contribuir, no terceiro setor, de uma forma que,
para o Estado, custa muito barato.

A aprovação desse projeto é um avanço no aspecto de facilitar o
trabalho desses parceiros do terceiro setor, e peço aos Deputados e
Deputadas que votem “sim”, pois sua aprovação, com certeza,
mostrará sua importância até mesmo para o atendimento das
demandas que chegam até nós por meio dessas Oscips. Depois,
queremos avançar mais para tornar isso também uma realidade para
as associações, fundações e ONGs, de modo geral.

Queremos facilitar ao máximo. Quero crer que uma das funções
deste Parlamento é produzir leis que de fato permitam a parceria da
iniciativa privada, entre as organizações civis e os governos e as
empresas, para podermos realmente dar a nossa contribuição e
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aproveitar ao máximo essa disponibilidade de mão-de-obra que, com
certeza, custa muito barato e produz muito resultado positivo. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Não há outros oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado
André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, acompanhamos a
tramitação desse projeto e realizamos audiência pública na Comissão
de Participação Popular. Foi apresentado um substitutivo mais amplo
e, entre vários pontos nele apontados, alguns até aperfeiçoam o
sistema de controle das Oscips. Entretanto, particularmente um nos
preocupa, porque flexibiliza e facilita muito a proliferação delas.

Trata-se daquele que permite que a experiência de um dirigente da
Oscip seja contado como tempo para a qualificação e posterior
assinatura do termo de parceria. Traduzindo, pode ser criada uma
Oscip hoje e ser incorporado um dirigente para ela que tenha
experiência no ramo da Oscip, há três ou quatro anos. A experiência
do dirigente compensa a não-existência da entidade com aquela
determinada missão, por dois anos.

Quero dizer que sou um defensor das parcerias entre poder público
e sociedade civil organizada. Por uma coincidência, hoje, dia 19 de
dezembro, faz exatamente 10 anos que foi aprovada a minha primeira
lei na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Ela foi sancionada pelo
Prefeito Célio de Castro, em 19/12/97, antes da legislação de Oscips,
ou seja, uma lei municipal que dispõe sobre parceria do poder público
municipal com entidades da sociedade civil sem fins lucrativos,
conhecida, em Belo Horizonte, como lei das parcerias.

Então, sou um defensor da ação complementar das entidades da
sociedade civil, mas daquelas que já têm uma missão consagrada,
como uma pastoral da criança, uma associação de catadores de
material reciclável, uma pastoral do menor e uma entidade vinculada a
várias igrejas. Há muitas igrejas de todas as religiões, em Belo
Horizonte, que têm seu braço social com entidades sérias. Portanto,
defendo o trabalho dessas entidades com o poder público, e não que
este se utilize de um mecanismo legal a fim de facilitar a contratação,
sem concurso público, a contratação com salários superiores ao que o
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servidor público recebe, a transferência de ações, atividades e
atribuições do poder público, para uma figura jurídica criada por lei
sem a estabilidade e continuidade que possui um órgão público.
Penso que esse é o debate. Por isso, Sr. Presidente, sem prolongar
mais, pois o Deputado Carlin Moura fez uma discussão de muito
conteúdo, votaremos - e falo não só em nome do PT, mas também em
nome do PCdoB - e encaminharemos contra o projeto de lei pelos
argumentos aludidos.

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

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, os
argumentos foram expostos de forma bem clara pelos Deputados
Carlin Moura e André Quintão. Só gostaria de confirmá-los. Penso que
devemos ter claro que a organização de uma Oscip deve ser
precedida de uma experiência e um processo de mobilização das
comunidades, e não pode ser algo só com o objetivo de estabelecer
convênio, contrato ou prestação de serviço com órgão público. Dessa
forma, poderíamos abrir uma porta enorme para a privatização de
serviços públicos.

Quando a lei federal coloca a questão do prazo mínimo para a
existência, ela parte disso; ou seja, que sejam reconhecidas entidades
e organizações que já estão trabalhando nesse processo de
mobilização. Nós, no PT, Deputado Vanderlei Miranda, até pelo
respeito e consideração com V. Exa. e pelo carinho e todo o trabalho
conjunto com o próprio PMDB, não obstruiremos essa matéria e, aliás,
apresentamos emendas para melhorar o projeto.

Vamos votar o projeto. Não vamos obstruir os trabalhos para
dificultar a votação, mas acredito que podemos estar abrindo uma
porta a algo muito perigoso. As organizações não surgirão dos
processos de consciência da necessidade de mobilização de setores
da comunidade, elas poderão surgir em função das parcerias pura e
simplesmente.

Por exemplo, sabemos que há tantas organizações sérias no meio
de igrejas cristãs de diferentes denominações e sabemos também do
grande papel social realizado por obras sociais, mas consideramos
que a Oscip tem de ter um período mínimo de intervenção. Para
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aprovarmos aqui uma entidade como de utilidade pública e ela se
habilitar para estabelecer convênio com órgãos públicos, são exigidos,
no mínimo, dois anos de funcionamento para se evitar o casuísmo
dessa criação.

Com isso não queremos manifestar nada contrário à emenda de V.
Exa. Vamos votar, mas vamos encaminhar contrariamente, em virtude
desse relaxamento do prazo. Deslocar um pouco o eixo e tirar a
exigência da experiência da entidade para um dos membros é muito
pouco. Então, a relação que seria de caráter público acaba sendo
privada, particularizada. Portanto, Sr. Presidente, Deputado Sargento
Rodrigues, o nosso encaminhamento - esperando que as conversas
tenham avançado - , é para clarear um pouco as questões.

O Sr. Presidente - 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 755/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À Comissão de
Administração Pública.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.737/2007, do
Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar
de R$141.971.144,65 do Orçamento Fiscal do Estado em favor do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com a
Emenda nº 2, que apresenta, e pela rejeição da Emenda nº 1. Em
discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Durval
Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Serei breve. Sabemos das exigências
da CLT a respeito da jornada de trabalho, não é, Deputado Doutor
Viana? V. Exa. faz muita falta na mesa dos trabalhos. Esta Casa
sente-se muito segura quando V. Exa. a conduz com a sua
experiência.

O projeto é necessário. Acredito que ninguém será contra o crédito
suplementar, mas já falei aqui umas dez vezes, quando da votação
desse projeto, apelando aos Deputados para que o projeto não fosse
votado. Também apresentei emendas a ele, mas foram rejeitadas.

Quero esclarecer que, na época, levantamos o fato de no dia 23 de
novembro o Tribunal haver reativado várias vagas de Oficial de Apoio,
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importantíssimas para o funcionamento da Justiça. Em Belo Horizonte
foram aprovadas 100 vagas no último concurso; em Contagem, minha
cidade, foram 39 vagas; e outras tantas cidades.

Já Ribeirão das Neves não teve nem uma vaga reativada. E nós, em
comissão - eu, o Deputado João Leite e outros Deputados -,
estivemos por duas vezes, no segundo semestre, no fórum de
Ribeirão das Neves. A situação da Vara de Execuções Criminais é
difícil, pois conta cinco funcionários, e dois estão de licença.

Quero falar da penúria e das dificuldades em que está a Justiça de
Ribeirão das Neves. Há mais de 4 mil condenados cumprindo pena
em Ribeirão das Neves. Se o projeto da Secretaria vingar, serão 8 mil
condenados no final do próximo ano. Os funcionários são: uma Juíza,
um Promotor e cinco funcionários. Em razão do local insalubre em que
funciona a Vara de Execuções Criminais, os funcionários foram
contaminados por tuberculose. Fiz um apelo dizendo que não dá para
votar o projeto de suplementação sem que haja um olhar para
Ribeirão das Neves.

Agradeço ao Presidente desta Casa o seu empenho pessoal e ao
Presidente do Tribunal de Justiça a sua sensibilidade quando
assumiram o compromisso de ativar três vagas de Coordenadores em
Ribeirão das Neves e, na primeira Corte do próximo ano, reativar
vagas para Oficial de Apoio para aquela cidade, para que haja o
mínimo de condições.

O relatório da Comissão de Direitos Humanos tem 8 ou 10 páginas.
É um relatório sobre a situação caótica da Justiça em Ribeirão das
Neves. Acho que, se uma comissão da Assembléia vai a uma cidade,
temos de dar um retorno. Pelo menos temos de demonstrar que
somos conseqüentes com o relatório que aprovamos na comissão,
que vistoriamos. Quero dizer à sociedade de Ribeirão das Neves, aos
operosos Juízes, Promotores e aos servidores da Justiça daquela
cidade que, de imediato, serão resolvidos os problemas das três
vagas de Coordenadores e que será reativada a vaga de Oficial no
próximo ano. Ribeirão das Neves terá prioridade na informatização
porque fica acumulada com muitas cartas e precatórios de presos que
têm processos em outros lugares e estão lá para execução, ou de
outros lugares que têm problemas em Ribeirão das Neves. Isso irá,
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por meio da informatização, resolver os problemas dos precatórios,
aliviará a situação. Só queremos elogiar e votar a favor.

Chegamos hoje, no penúltimo dia dos trabalhos, dizendo que valeu
a pena a luta, que valeu à pena termos feito esse alerta. A Assembléia
Legislativa tem que ser uma caixa de ressonância dos problemas de
Minas Gerais. Hoje falei nesse microfone que temos legitimidade pelo
voto. Mas não é só pelo voto, é também pelo processo permanente de
representação. Ganhamos legitimidade pela interlocução com a
sociedade. Estamos satisfeitos por chegarmos a esse entendimento.
Somos favoráveis ao projeto, como sempre fomos desde o início, só
levantamos uma questão de encaminhamento.

O Sr. Presidente - Não há outros 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, a Emenda nº 2. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Em votação, a Emenda nº 1. As Deputadas e os
Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Rejeitada. Está, portanto, aprovado, em turno único, o Projeto
de Lei nº 1.737/2007 com a Emenda nº 2. À Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.738/2007, do
Governador do Estado, que autoriza a abertura de crédito suplementar
de R$46.472.650,00 ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresenta, ficando prejudicada a Emenda nº 1.
Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discuti-lo, o Deputado
Durval Ângelo.

O Deputado Durval Ângelo - Srs. Deputados e Sras. Deputadas,
essa hesitação do Presidente mostra como esse projeto teve um parto
difícil. Freud explica o ato falho. Mas chegamos a um consenso.
Quero deixar bem claro que o Deputado Zé Maia, Presidente da
Comissão, recebeu uma comissão de representantes da Associação
Mineira do Ministério Público, tendo à frente o Perdigão e o
Procurador Baeta, junto também do membro daquela Associação, o
Procurador Rômulo Ferraz, que teve oportunidade de registrar isso em
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Plenário.
Acredito que foi feita uma interlocução republicana de alto nível, o

que levou o Presidente da Comissão, inicialmente relator da matéria, a
perceber que esse projeto é institucional. É necessário ao Ministério
Público.

Eu e o Presidente estivemos ontem em uma festa muito significativa
no Ministério Público. Fomos à posse do Conselho Superior, que teve
como grande campeão de votos o Procurador Antônio Sérgio Toné,
com 560 votos - dos nove o mais votado -, também o Corregedor-
Geral, Márcio Heli de Andrade, que esteve também, entre os
Procuradores, disputando com o bravo companheiro André Ubaldino e
o Márcio Heli, que teve também uma expressiva votação, mostrando
sua liderança e o carinho que a categoria tem com ele.

Lá ouvimos intervenções muito sérias desses dois Procuradores.
Primeiro, de muito respeito à Assembléia e ao relacionamento
institucional, tanto do Antônio Sérgio Toné, como do Márcio Heli
Andrade. O Presidente acabou sendo o próprio centro da atividade,
pela forma carinhosa com que as intervenções lhe eram dirigidas.
Deputado Rêmolo Aloise, pode haver erros violentos do Ministério
Público. V. Exa. é testemunha de que este parlamentar nunca se
omitiu em relação a isso. Denunciei dois Promotores de Araxá por
pedofilia, e eles foram afastados do Ministério Público. Denunciei um
Promotor relapso, que ia, uma ou duas vezes por semestre, na sua
Comarca em Piratininga, e ele também foi afastado. Denunciei
Promotores que receberam punição, mas não chega a duas mãos
cheias, em uma categoria que tem mais de 1000 membros. Denunciei
ainda um Promotor de São Sebastião do Paraíso que ganhou uma
casa de presente - um lote - de um Deputado Federal. Vergonhoso,
vergonhoso. Uma coisa da cooperativa de que esse Deputado é dono.
Fui ao Conselho Nacional do Ministério Público e fiz a denúncia. Erro
de membros não pode ser entendido como erro da instituição. É
fundamental para a democracia o Ministério Público. Da mesma
forma, não se pode confundir a ação de um Deputado com a de todo o
Poder Legislativo. Não concordamos com isso. A Associação está de
parabéns pela interlocução que fez. Os Procuradores Baeta, Rômulo
Ferraz e o Promotor Perdigão, Presidente da entidade, colaboraram.



90

Encaminharemos favoráveis a esse projeto porque há um
relacionamento institucional.

Concedo aparte ao nobre colega, nossa patativa do Mucuri, o
companheiro por quem temos respeito em ter aqui como colega.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Obrigado, Deputado Durval
Ângelo. O Deputado João Leite realmente é um Deputado que
contamina com os seus epítetos. Agradeço muito a menção. Fiquei
muito feliz quando soube do entendimento feito entre o Ministério
Público e a Assembléia com relação à prestação de contas da sua
folha de pagamentos.

Os levantamentos que tínhamos buscado na área técnica
mostravam uma incoerência, mostravam que o Ministério Público, nos
últimos quatro anos, não obedeceu à Lei de Responsabilidade Fiscal -
LRF - no que tange ao percentual de gastos que poderia ter com os
servidores. Ademais, no levantamento que fizemos havia uma rubrica
oculta, não revelada. Não sabíamos de quanto nem para que servia a
rubrica.

Lamento que, naquele instante, a Comissão não tenha feito um
relatório para comunicar a todos os Deputados - especialmente a mim,
que ao longo de todo o ano debati esse tema - o resultado da visita.
Em função da confiança que tenho nos colegas, acredito que aquilo
que conversaram e em que houve consenso estava correto, que as
explicações foram satisfatórias. Ouvi dizerem isso, porque não fui
comunicado pessoalmente sobre o resultado, não me apresentaram,
em nenhum instante, relatório que comprovasse efetivamente que o
Ministério Público havia cumprido a LRF no que tange ao percentual
de aplicação para o pagamento dos servidores.

Lamento não ter sido comunicado, mas confesso, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, meu querido Deputado Durval Ângelo, que acreditei
nesse entendimento da Assembléia com o Ministério Público por
confiar nos companheiros, por confiar no Presidente, por acreditar que
são sérios e sinceros ao verificarem os números apresentados pelo
Ministério Público. Não conheço esses números, conheço somente
aqueles números que provam que o Ministério Público não cumpriu a
LRF.

Acredito que V. Exa., o ilustre Presidente, a Mesa e os Líderes dos
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partidos verificaram, conferiram esses números e checaram que
efetivamente o Ministério Público teria cumprido a LRF. Existe
divergência no tocante às prestações de contas do governo do
Estado, porque o entendimento do Tribunal de Contas do Estado é
diferente do entendimento do Tribunal de Contas da União. Sabemos
a polêmica que isso causou no ano passado. Da mesma forma, temos
de acreditar que os números do Ministério Público estão corretos.

Alegra-me, nesta oportunidade em que se discute o projeto que
destinará mais dinheiro para quitar as responsabilidades do Ministério
Público, dizer que na minha terra existem bons Promotores que estão
trabalhando direitinho. Lá houve uma seqüência de Promotores muito
ruins. A situação melhorou, os Promotores estão trabalhando
direitinho. Alegra-me mais ainda o fato de estarmos percebendo que o
chefe do Ministério Público está tomando providências a fim de que
haja respeito para com a Assembléia de Minas. Isso é importante.
Parece que não, mas a instituição Assembléia Legislativa está tendo
tratamento diferenciado por parte do Dr. Jarbas Soares. Os
Promotores também começaram a aquietar-se e estão cumprindo
suas obrigações naturais. Por isso merecem o nosso cumprimento.
Aproveito essa intervenção final, Deputado Durval Ângelo, não para
pedir desculpas, mas para relatar que hoje fiz uma intervenção
pedindo mais atenção desta Casa para a maioria, que também precisa
de suporte. Disse que defender apenas as minorias era
contraproducente para o Poder Legislativo. Não quis dizer, não disse
e não quero que entendam, em nenhum momento, que eu tenha dito
que a Comissão de Direitos Humanos desta Assembléia não funciona
bem. Ao contrário. Não compareço às reuniões, mas as vejo pela
televisão. Vejo que dramas fortíssimos e importantes são ali
levantados. Existem depoimentos pessoais, a população acorre à
Comissão, onde tem absoluta liberdade para falar, contar seus casos.
No início do meu pronunciamento, falava exatamente sobre a
coragem que o Deputado Durval Ângelo tem para enfrentar
determinados assuntos ditos tabus. Essa Comissão, ao contrário, Sr.
Presidente, merece os maiores encômios da minha parte. A Comissão
de Direitos Humanos faz um trabalho magnífico. Queria ressaltar que
é preciso também defender as maiorias, e não apenas cuidar das
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minorias. Precisamos estabelecer um critério para defender a maioria.
No próximo ano, vou-me dedicar a isso, a defender a maioria dos
cidadãos que trabalham, que não podem sair de casa porque não há
segurança nas ruas; a maioria dos cidadãos que têm dificuldade de ir
às escolas. A Comissão de Direitos Humanos não atende apenas as
minorias, mas também as maiorias. Parece que fui mal entendido.
Quero deixar bem claro, se for preciso, um pedido público de
desculpas aos Deputados Durval Ângelo e João Leite.

O Deputado Durval Ângelo - Deputado Getúlio Neiva, isso só
confirma o conceito que tenho de V. Exa., da sua grandeza de
espírito. Não imaginei outra coisa de V. Exa. Tenho a certeza de que a
sua opinião é essa. V. Exa. é um homem marcado pela perseguição
de um regime de exceção, conheceu a prisão da perseguição política.
Quando falamos em direitos humanos, referimo-nos a um conceito
bem amplo que agora comemora 59 anos. A segurança pública é um
dos direitos humanos sociais. Muitas vezes o problema é a falta de
direitos humanos. Se houvesse mais emprego, saúde, educação de
qualidade, escola com tempo integral, segurança pública, talvez
teríamos menos problemas na sociedade. Há dois anos, estive em
uma jornada convocada por igrejas cristãs, pelo Conselho Mundial das
Igrejas e outras entidades, em Madri. Fiz um relatório da realidade no
Brasil e apresentei alguns dados. Disse que houve 43 mil mortes por
arma de fogo no Brasil, no ano anterior, e um cidadão madrilenho de
uma congregação religiosa disse que o Chefe de Polícia tinha caído
porque, na grande Madri, com 7 milhões de habitantes, houve cerca
de nove assassinatos em um semestre. Lá, há maior equilíbrio social,
mais direitos humanos. A realidade é outra. O problema é que temos
de dar um choque de direitos humanos na sociedade, em toda a sua
dimensão, inclusive em relação às minorias e às maiorias; aos direitos
sociais, econômicos, culturais, ambientais - nesse sentido haverá
grande polêmica com dois projetos que estão na pauta - e
internacionais. Como disse a V. Exa., não pensei em outra coisa. Sei
que a sua opinião é essa, com certeza absoluta.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Quero cumprimentar
V. Exa. Em suas últimas palavras, V. Exa. me fez recordar o último
debate que tivemos na TV Assembléia. Tive a oportunidade de me
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expressar exatamente dessa forma. A minha visão de direitos
humanos é mais ampla. Cumprimos nossa missão constitucional,
como porta-vozes da sociedade e dos que não têm voz, como aqueles
que defendem, com justiça, eqüidade e equilíbrio, os direitos de
primeira, segunda e terceira montas, especialmente os direitos
sociais, como considerou o constituinte originário. Não há de falar
sobre violação de direitos humanos pela polícia, antes que ele seja
violado pelo próprio poder público, de uma forma mais ampla.

O Deputado Durval Ângelo - Muitas vezes, até a família, o manto
sagrado da família, como violação de direitos humanos.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Fizemos questão de
citar o que V. Exa. disse naquele debate. Deputado Durval Ângelo,
nesta época em que se aproxima o Natal, todos nós, seres humanos,
ficamos mais sensíveis por tudo que essa data representa para nós. À
medida que assistimos a uma criança pedindo esmola no sinal de
trânsito, descalça, sem rumo, sem destino, estamos ali...

O Deputado Durval Ângelo - Muitas vezes, brincando de circo.
O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Estamos ali,

Deputado Durval Ângelo, assistindo à mais expressiva violação dos
direitos humanos que o cidadão pode ter. À medida que vemos uma
criança abandonada, muitas vezes dormindo em calçada do Centro da
cidade ou na periferia, sem acesso à educação, a emprego... De
periferia posso falar muito bem a V. Exa, pois passei praticamente
quase todos os anos da minha vida convivendo com a periferia,
participando efetivamente da vida de uma comunidade, especialmente
no Bairro Cabana, onde tive oportunidade de morar por 20 anos. Ali,
sim, assistimos a essa violação dos direitos humanos. Muitas vezes,
ela é perpetrada, praticada pela omissão, e aí nos encontramos e nos
convergimos. Nesse aspecto convergimos, pois sabemos
perfeitamente que deixar uma criança sem educação, sem acesso a
uma escola decente... O ser humano tem direitos elementares.
Invocamos até mesmo Hegel, que disse que não basta a liberdade;
ela tem de ser não apenas o ato sagrado, insculpido no inciso XV do
art. 5º da Constituição Federal, na norma jurídica, tratada da seguinte
forma: é o direito de ir e vir livre pelo território nacional, de poder
entrar e sair com os seus bens. É o direito de ir e vir, mas de barriga
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cheia, bem alimentada, participando de uma escola, com acesso à
educação, à segurança, ao lazer, com a proteção da família, da
sociedade e do Estado. Então Hegel disse que não basta a liberdade
para que o homem seja livre, ele tem de ter...

O Deputado Durval Ângelo - Ele tem de ter as condições materiais
para tecer a liberdade.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Exatamente. É por
isso que nesse aspecto convergimos. Muito antes de ele sofrer
qualquer violação por qualquer agente público, policial ou não,
estamos assistindo a essa violação no nosso imenso Brasil
continental. É nesse aspecto que devemos unir os nossos esforços, é
nesse aspecto que devemos unir-nos da tribuna desta Casa, nas
comissões, nas audiências públicas, quando efetivamente exercemos
o nosso mandato em plenitude. Portanto, faço essas considerações
para afirmar que convergimos nesses aspectos e para sempre.

O Deputado Durval Ângelo - Agradeço-lhe, Deputado Sargento
Rodrigues. Em um debate, tive a oportunidade de dizer-lhe que temos
plena concordância nesses aspectos. Antes da votação do projeto,
gostaria de falar ao Deputado Getúlio Neiva. Deputado Getúlio Neiva,
voto a favor do projeto por questão institucional, mas não sei se os
números do Ministério Público estão ou não corretos. Não quanto a
estar ou não ultrapassando o gasto da LRF. Sugiro ao Deputado Zé
Maia que a comissão dele, já que não votaram a proposta de emenda
do Deputado Gilberto Abramo, faça uma tomada de contas do
Ministério Público. Nós é que somos os fiscais disso. Somos nós, o
Poder Legislativo, que temos de exercer essa fiscalização. As contas
do próprio Tribunal de Contas somos nós que julgamos, ou seja,
julgamos a conta daquele que tem conta. Então, Deputado Zé Maia,
penso que seria o caso, isso é correto, institucional, pois eu não
votaria. O Deputado Getúlio Neiva disse que demos um cheque em
branco e que conferimos as contas, que estão todas corretas. Não
tenho essa convicção. Tem de ser feita uma tomada de contas para
verificarmos isso. Diz-se também que o Tribunal de Contas extrapola
os seus gastos e entra na faixa de gastos da Assembléia. Como
Poder, temos de verificar essa questão. Sei que a Assembléia
Legislativa gasta a metade do que constitucionalmente poderia e que
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é o Poder que, nos últimos 10 anos, aumentou menos o seu
orçamento. Isso a sociedade não diz. Nos últimos 10 anos, de todos
os Poderes, incluindo-se os órgãos públicos, como o Tribunal de
Contas e o Ministério Público, a Assembléia Legislativa foi o órgão
que, percentualmente, aumentou menos o seu orçamento. Temos de
estar atentos a essa questão. Voto a favor, mas não dou aquele
cheque em branco que o Deputado Getúlio Neiva mencionou. Temos
de verificar a questão. O próprio Ministério Público tem de nos ajudar
nisso, pois é o fiscal da lei. O Promotor, o patrimônio público e o CAO
têm de verificar se o Ministério Público está extrapolando ou não os
limites dos seus gastos. E a Assembléia tem de exercer o seu papel
de fiscal.

Voto favoravelmente, mas não dou aquele cheque em branco e a
concordância em relação às contas, afirmando que estão certas. V.
Exa. falou sobre uma rubrica secreta. Temos de abrir essa caixa-preta
para saber o que está acontecendo.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Deputado Durval Ângelo,
talvez o Deputado Zé Maia, Presidente da Comissão de Fiscalização
Financeira, possa dar-nos um alento, uma informação genérica, nem
que fosse pequena, sobre a confirmação. Acreditei na notícia do
encontro do Ministério Público na Assembléia, quando provou à
Comissão que as contas estavam corretas. Acreditei nos
companheiros, mas não sei se as contas estão corretas.

O Deputado Durval Ângelo - Veja bem, a informação é do Ministério
Público, e não da Assembléia, mas temos de verificar a questão.
Concedo aparte ao Deputado Zé Maia, Presidente da Comissão.

O Deputado Zé Maia (em aparte) - Prezado Deputado Durval Ângelo
e Deputado Getúlio Neiva, é evidente que, no período em que o
projeto tramitou na Comissão, tivemos, primeiro, um parecer da
assessoria da Assembléia, que procedeu a um estudo aprofundado.
Na seqüência, o Ministério Público encaminhou a esta Casa, ou seja,
ao Presidente Alberto Pinto Coelho, que passou à nossa Comissão,
praticamente um compromisso desse órgão, pois a nossa avaliação
seria preliminar, uma vez que o ano ainda não estava no final, já que
só se pode obter uma conclusão definitiva do cumprimento do índice
da Lei de Responsabilidade Fiscal no fechamento do exercício.
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Na verdade, a Comissão deu um voto de confiança ao Ministério
Público, pois, por meio do documento que enviou à Assembléia
Legislativa, assumiu um compromisso e afirmou que não extrapolaria
os limites fixados na Lei de Responsabilidade Fiscal.

No momento do parecer, que foi oferecido pelo Deputado Sebastião
Helvécio, a Comissão, analisando os documentos e o trabalho da
Assembléia e do próprio Ministério Público, e tendo em vista que não
se chegou ao fim do exercício fiscal, deu um voto de confiança ao
compromisso assumido por esse órgão, por escrito, e encaminhado a
esta Casa. Deputado Durval Ângelo, isso é muito importante. Aquele
documento encaminhado a esta Casa é um compromisso. O
Ministério Público disse que não extrapolaria e assumiu um
compromisso. Esta Casa está dando esse voto de confiança, e
esperamos que tudo seja cumprido de acordo com o combinado. Um
documento, ou seja, um registro foi encaminhado a esta Casa. Em
razão da importância do Ministério Público e dos seus membros,
achamos por bem dar-lhes um voto de confiança para conferir, ao final
do exercício, se tudo o que foi dito é realidade, e enfim chegarmos à
conclusão de que o voto de confiança valeu a pena.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Para esclarecer bem esse
assunto e para não encerrarmos o ano sem uma explicação, gostaria
de dizer que, na verdade, tentei acessar as informações pelo meu
computador, mas ele não abre uma rubrica. Fui informado de que o
Ministério Público teria encaminhado à direção da Casa uma
prestação de contas, provando que, nos últimos quatro anos, cumpriu
a Lei de Responsabilidade Fiscal.

Pelo que disponibiliza o sistema da Assembléia, os números não
batem, além de haver uma rubrica oculta, que não conseguimos
acessar. Essa é a preocupação. Mas estou com V. Exa. Devemos
realmente dar um voto de confiança para a instituição Ministério
Público.

O Deputado Durval Ângelo - Acho que em fevereiro, Deputado Zé
Maia, devemos solicitar os dados, essa tal rubrica secreta tem que ser
analisada, e temos que verificar tudo isso. Então nosso
encaminhamento é favorável ao projeto, mas pela apuração. Acredito,
Deputado Zé Maia, que a mesma confiança que V. Exa. tem na
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instituição eu também tenho. Então, se existe esse compromisso,
acho que é suficiente para votarmos. É muito simples: se
entendermos que está extrapolando, temos os instrumentos legais
para agir como Poder Legislativo. Concedo aparte ao Deputado
Rêmolo Aloise.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte) - Nobre Deputado Durval
Ângelo, há poucos meses esta Casa, em menos de 72 horas, votou
um projeto de lei complementar encaminhado pelo Procurador do
Estado, que pedia horas-extras para os Promotores que faziam
plantão no fim de semana. Após uma discussão interna nesta Casa,
houve 21 emendas a esse projeto de lei complementar que não vou
relatar porque todos conhecem. A partir daí, abriu-se uma discussão
entre esta Casa e o Ministério Público. Foi motivo de uma Adin, e V.
Exa. sabe perfeitamente como isso está caminhando.

Com o passar dos meses, no meu entendimento de hoje, parece ter
havido algumas conversas para curar aquela cicatriz daquele
momento da disputa acirrada, em que 60 Deputados modificaram
totalmente o que era fundamental na lei orgânica aprovada por esta
Casa, em 1993, dos procedimentos dos Promotores e do Procurador.
O que queria esta Casa? Queria que houvesse mais critérios, que as
denúncias fossem fundamentadas e que se respeitasse a posição
daquelas denúncias que não levavam a nada. Tanto isso é verdade,
Deputado Durval Ângelo, que V. Exa. e o Deputado Sargento
Rodrigues, por um motivo que entendo, encaminharam uma proposta
de emenda à Constituição, solicitando a extinção do Tribunal de
Justiça Militar. Vejam bem que o Deputado Sargento Rodrigues deve
ter seus motivos, não vou entrar nesse mérito, tanto é que, a pedido
dele, pelos motivos que expôs, assinei. V. Exa. disse que aquele
Tribunal está onerando e que não pratica nada que deveria praticar.

Voltando ao Ministério Público, houve esse problema imenso. Hoje
estamos aqui, após uma discussão do Deputado Zé Maia, que, no
primeiro minuto, falou que não votaria de maneira nenhuma. Foi
matéria jornalística. Disse que aquilo era um absurdo. Estão
extrapolando a Lei de Responsabilidade Fiscal. Bem acima dos gastos
deste Poder, em três anos, foram de R$200.000.000,00 para
R$600.000.000,00. Tudo isso foi discutido.
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V. Exa. sabe dos meus problemas com o Ministério Público da
minha terra. Não posso trazê-los para a instituição, pois acredito que
deva haver esse respeito. Já tenho algumas questões desde 1995. Há
12 anos, temos problemas locais, talvez mais por questões políticas
que funcionais. Em 1997, sofri uma ação cível por causa de um
aparelho de radioterapia, Deputado Carlos Mosconi. Comprei um
aparelho importado, pois íamos montar um grande centro de
radioterapia para cuidar dos doentes que vão para Barretos, pois lá
existe a quimioterapia e a radioterapia. Entretanto, houve uma
denúncia dos meus adversários políticos na Câmara Municipal,
segundo a qual, nesse convênio feito pela Feam por ordem do ex-
Governador Eduardo Azeredo, poderiam ter sido desviados
R$150.000.000,00. Esse aparelho custou US$100.000,00, e foi tudo
feito por meio de importação, de crédito bancário. Entraram com uma
ação cível e outra criminal. Esta última ganhei rapidamente, e a
primeira acabei de ganhar há 15 dias. Isso aconteceu há 10 anos, e
meus bens estão bloqueados até hoje. Tenho um dinheiro no Banco
Itaú - se quiserem, posso mostrar-lhes - que está bloqueado. Fizeram-
me um bloqueio total de 10 anos. Um negócio horroroso. Fiquei
silencioso e esperei o resultado. Aqui, foram 3 a 0, na decisão final.
Recusaram, agravaram e foram derrotados - falo de três Promotores.
Isso já é antigo.

Na minha eleição, quatro Promotores de minha terra natal entraram
com ação de abuso de poder econômico. Gastei cento e poucos mil
reais em minha campanha. Não tive um centavo de doação. Meu
hospital foi invadido pela Polícia Federal, atendendo ao SUS, por
superfaturamento, quando faltavam seis meses para minha eleição. A
denúncia foi dos mesmos Promotores, Deputado Durval Ângelo. Não
conheço nem nunca conversei com nenhum deles.

Portanto, se V. Exa. acha que o Tribunal de Justiça Militar deveria
ser extinto, teria mil motivos mais para poder entrar em um confronto
com o Ministério Público, mas, como a questão é institucional, e não
pessoal, gostaria de comunicar aos Deputados que serei a primeira
página do “Estado de Minas” de amanhã, dia em que o Ministério
Público entra de férias e que haverá uma denúncia abrindo-se...

O Deputado Durval Ângelo - Por que um Deputado Federal de sua
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cidade cobrou no jornal dele, não é?
O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte) - Não, não vou entrar na

questão do Deputado Federal. Não quero entrar em questões de
Deputados.

O Deputado Durval Ângelo - Mas é bom dizer as coisas com clareza.
O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte) - Não, se há divergências

políticas entre este Deputado e o Federal, teve de haver. Essa é uma
questão que podemos discutir. Ele já foi condenado, aqui, pelo TRE
por abuso de poder econômico. O processo dele está subindo. Não
entrarei nessa discussão, pois ela não cabe aqui. Quero deixar claro,
Deputado Durval Ângelo, que as coisas nesta Casa mudaram. Sinto
que isso aconteceu neste mês. Vieram aqui, acertaram algumas
coisas. Houve uma proposta de que o que estava na Adin seria
regulamentado internamente, e V. Exa. sabe disso.

O Deputado Durval Ângelo - Sei.
O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte) - Então, partindo de tudo

isso que disse...
O Deputado Durval Ângelo - Praticamente, como quase todas as

questões discutidas aqui...
O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte) - Partindo de tudo o que eu

disse e por estar envolvido até a alma com o Ministério Público de
minha terra, não poderia de maneira alguma, considerando que
amanhã serei novamente notícia no jornal, preocupar ninguém. Isso
demorará 20 anos, são 600 no papel que sofrerá perícia, mas criará o
fato, que às vezes é maior que o ato praticado.

O Deputado Durval Ângelo - A versão é maior que o fato.
O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte) - Então vejo, Sr. Presidente,

que deveríamos votar a matéria do Ministério Público cumprindo o
Regimento da Casa. Isso, Deputado Alberto Pinto Coelho, é o mínimo
que se poderia fazer nesta noite. Não haverá, por parte deste
Deputado, nenhuma obstrução, mas V. Exa. deveria ter, dentro deste
Plenário, 39 Deputados, considerando-se a relevância da matéria e as
questões anteriores suscitadas por mais de 50 Deputados naquela
ocasião. Entramos em uma questão para modificar a Lei Orgânica do
Ministério Público e vencemos, em menos de 72 horas: 1º turno, 2º
turno e redação final.
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Há projetos que estão aqui há cinco anos. Então, houve uma
vontade da Casa. Há em andamento uma proposta de emenda à
Constituição, solicitando que o Ministério Público mande as
prestações de contas fora do Executivo. Se a proposta de emenda à
Constituição fosse votada, em 2º turno, essa suplementação não teria
discussão. O Deputado Zé Maia, Presidente da Comissão de
Fiscalização Financeira, teria na sua mão informação sobre onde esse
dinheiro seria gasto. Não iríamos discutir isso. Acho que essa questão
teve uma gravidade, neste Plenário; saiu daqui pela primeira vez.
Houve um confronto direto com o Ministério Público.

Então, para encerrar e não ser cansativo, há coisas na vida nas
quais somos mal interpretados. Eu aprendi com o meu colega que
ninguém é obrigado a ouvir o que você está falando e que também
não sou obrigado a deixar de falar aquilo que penso dever falar como
parlamentar. Vai aqui um desabafo, vou enfrentar essa nova ação
civil, a partir de amanhã, Carlin Moura, mas isso faz parte da vida
parlamentar. Substituirei o Deiró, que ficou por três dias naquela
sanfona, Domingos, que você conhece, pois já foi Prefeito. Aliás, V.
Exa. conhece bem a minha terra natal, pois esteve lá recentemente,
em visita, e foi muito bem atendido.

O Deputado Durval Ângelo - Deputado Rêmolo Aloise, V. Exa. tem o
nosso apoio e solidariedade, porque eu, mais que ninguém, sou
sabedor da injustiça e agonia que V. Exa. sofreu por parte do
Ministério Público, naquela cidade. V. Exa. esqueceu-se de falar que
um dos Promotores - e isso apareceu depois em conversas
autorizadas pela justiça - deu fuga a empresário fraudador do milho.
V. Exa. esqueceu-se de falar que um outro Promotor fazia churrasco
na casa do Deputado Federal, fato constatado e denunciado por este
Deputado. V. Exa. esqueceu-se de falar que um outro Promotor teve o
benefício de um imóvel, fato muito mal explicado, e não fez prestação
de contas da construção da sua casa. Este poder não se omitiu e fez
a denúncia, e não foi por V. Exa., mas pelo compromisso com a
verdade. V. Exa. separou bem: o que é institucional e o que é local.
Disse: a Comissão de Direitos Humanos deve ter denunciado, nesses
13 anos que estamos lá, talvez não uma mão cheia de Promotores. A
categoria tem mais de mil Promotores e Procuradores. Então, há um
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saldo positivo.
Recebi aqui uma sugestão de um Deputado e a torno pública ao

Deputado Zé Maia. Caso o Ministério Público não esteja cumprindo os
seus gastos de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a
Assembléia proporá um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC -,
que o Procurador-Geral assinará aqui, nesta Casa. E, se não cumprir
o TAC, cabem as penalidades da lei, pois é este o Poder que deve
fiscalizar. Há a máxima de Montesquieu, que pensou a organização
do Estado de forma tripartite, como temos hoje: só o poder controla o
poder. Então, penso que devemos nos revestir de poder e ter uma
postura enquanto poder. Não podemos abaixar a cabeça, e prova
disso é que somos nós que estamos aprovando a suplementação
orçamentária. Não poderiam ser feitos os empenhos se nós não o
aprovássemos hoje, e o prazo é até amanhã. Então, isso é
demonstração do poder que temos, e vamos exercê-lo com plenitude,
se identificarmos qualquer erro.

Gostei da sugestão do Deputado Ademir Lucas. Podemos até fazê-
la por escrito à Mesa desta Casa, como um TAC, com as penalidades
da lei.

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

Questões de Ordem
O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, pediria a V. Exa. que,

após a votação dessa matéria, procedesse à verificação de quórum.
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Sr. Secretário que

proceda à chamada para a recomposição do número regimental.
O Deputado Rêmolo Aloise - Se V. Exa. examinar visualmente verá

que neste Plenário há número suficiente de Deputados. Retiro o
pedido de verificação após a votação. Mas farei isso, desde que V.
Exa. faça visualmente a recomposição. É muito fácil, pois temos
prática nessa matéria. Não há necessidade de desgastar os meus
colegas desta Casa. Repito, se houver quórum, retiro o pedido de
verificação após a votação da matéria da pauta.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a existência de
quórum para votação.

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, mais uma vez gostaria
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de externar o corporativismo desta Casa. Tudo o que sucedeu nestes
seis meses está sucedendo agora. Aprendi isso em 18 anos. Depois
daquela luta ferrenha que travamos aqui, vemos nesta noite aqueles
que foram contrários ao Ministério Público debater, fazer exatamente
o contrário do que se precisava, assinando um cheque em branco,
Deputado Durval Ângelo. Isso faz parte da democracia, faz parte
desta Casa. Sr. Presidente, isso é um desabafo. Já passei de um
certo limite parlamentar. Eu e V. Exa. temos uma diferença de idade
de apenas três meses, talvez haja um ou dois Deputados mais velhos
do que nós. Entendo perfeitamente a preocupação do Deputado
Domingos Sávio com a recomposição, pois ele é jovem ainda e terá
um grande futuro político. Isso faz parte da democracia. Espero que
entendam o meu desabafo. Amanhã, quando lerem o “Estado de
Minas”, podem ficar tranqüilos, pois, juntamente com os meus dois
filhos, estou com a consciência tranqüila: lá não houve desvio de
dinheiro do SUS; houve, sim, atendimento de mais de milhares de
pessoas, pois faz mais de 30 anos. Entendo perfeitamente o que está
passando o Líder do Governo, Deputado Mauri Torres. Os senhores
sabem o que está acontecendo com ele, e ele sabe muito bem o que
está passando; faz parte da vida política. Todos nós temos de
entender que para ser político temos de ter cores diferentes. Cada um
tem a sua cor, e eu tenho de respeitar isso. Não se pode, de forma
alguma, diminuir as cores vermelha, amarela, preta, branca ou
qualquer que seja, nos momentos difíceis. Obrigado, Sr. Presidente,
por ter suportado, por mais de 15 minutos, as minhas palavras.

O Sr. Presidente - 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, fica prejudicada a Emenda nº 1. Está, portanto, aprovado, em turno
único, o Projeto de Lei nº 1.738/2007 na forma do Substitutivo nº 1. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 408/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a permutar o
imóvel que especifica, no Município de Arinos. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do
vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Não há oradores
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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 408/2007 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

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.

Acordo de Líderes
A totalidade dos Líderes com assento nesta Casa acordam seja o

Projeto de Lei nº 1.116/2007 retirado da pauta desta reunião.
Sala das Reuniões, 19 de dezembro de 2007.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência acolhe o Acordo e determina seu cumprimento.
Mesa da Assembléia, 19 de dezembro de 2007.
Alberto Pinto Coelho, Presidente.
O Sr. Presidente - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº

1.598/2007, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Abaeté o imóvel que especifica. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto.
Em discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.599/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Brasília de Minas o imóvel que especifica. A Comissão
de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Redação.
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Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.600/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Campo Belo 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 1.600/2007 na forma do vencido em 1º turno.
À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.601/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Juiz de Fora o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.602/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Juiz de Fora o imóvel que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.603/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Pitangui os imóveis que especifica. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto. Em
discussão, o projeto. Não há oradores inscritos. Encerra-se a
discussão. Em votação, o projeto. As Deputadas e os Deputados que
o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. À
Comissão de Redação.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.604/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao



105

Município de Santo Antônio do Monte 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 1.631/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Barbacena 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 1.632/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o DER-MG a doar ao Município
de Campo Belo 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 1.673/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Taiobeiras 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 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. (-
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Pausa.) Aprovada. Está, portanto, aprovado, em 1º turno, o Projeto de
Lei nº 1.673/2007 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.674/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Carangola o imóvel que especifica. A Comissão de
Justiça conclui pela constitucionalidade do projeto na forma do
Substitutivo nº 1, que apresenta. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto na forma do Substitutivo
nº 1, da Comissão de Justiça. Em discussão, o projeto. Não há
oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Em votação, o Substitutivo
nº 1. As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Está, portanto, aprovado,
em 1º turno, o Projeto de Lei nº 1.674/2007 na forma do Substitutivo
nº 1. À Comissão de Fiscalização Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.675/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Brasília de Minas os imóveis 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 1.677/2007, do
Governador do Estado, que disciplina o Acordo de Resultados e o
Prêmio por Produtividade no âmbito do Poder Executivo, e dá outras
providências. Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo Guedes,
solicitando o adiamento da discussão do Projeto de Lei nº 1.677/2007
por 5 dias. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os
Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovado. Cumpra-se.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.682/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Varginha o imóvel que especifica. A Comissão de Justiça
conclui pela constitucionalidade do projeto. A Comissão de
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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 1.745/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Claro dos Poções 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 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 1º turno, o Projeto de
Lei nº 1.745/2007 com a Emenda nº 1. À Comissão de Fiscalização
Financeira.

Discussão, em 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.806/2007, do
Governador 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. 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 turno único, do Projeto de Lei nº 1.676/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Tribunal de Justiça Militar do
Estado de Minas Gerais a abrir créditos suplementares ao seu
orçamento para o exercício de 2007. A Comissão de Fiscalização
Financeira opina pela aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que
apresenta. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para discutir, o
Deputado Durval Ângelo.
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O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas. Quero registrar o nosso voto contrário a esse projeto que
autoriza o Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais a
abrir créditos suplementares ao seu orçamento para o exercício de
2007. Voto contrário - e talvez o meu voto seja o único contrário nesta
Casa - e digo por quê. Quem quiser manifestar-se que o faça depois.
Nos últimos 15 dias, tenho mostrado aqui o desserviço desse Tribunal
à causa da democracia, um Tribunal que julga muito poucos
processos.

Deputado Jayro Lessa, quando, há 12 anos, entrei pedindo a
extinção desse Tribunal, cada Juiz julgava dois processos por mês.
Com as mudanças implementadas pela Emenda à Constituição nº 45,
cada Juiz julga cinco processos por semana. Já no Tribunal de
Justiça, há casos de cada Juiz julgar até 200 processos por semana.

E trata-se de um Tribunal caro. Li hoje à tarde a lista de parentes de
Oficiais, de Coronéis, que lá estão empregados. Aliás, li até sobre as
gratificações que recebem policiais militares ao trabalharem naquele
Tribunal, mais auxílio-creche e auxílio-alimentação. E mais: há uma
resolução que estabelece a lotação de 15 praças e três Oficiais
naquele Tribunal - esse número é exagerado -, mas transformaram lá
num quartel e, desrespeitando a resolução, há mais de 40 lotações.
Anunciei que tomaremos providências e encaminharemos denúncia
ao Conselho Nacional de Justiça e ao Patrimônio Público.

Concursos são feitos, mas vagas não têm provimento para não
desempregar a parentada de vários que lá estão. Tenho o nome de
todos. Alguns citei hoje à tarde aqui.

Agora, peço a atenção de todos para dizer como se arvora esse
Tribunal. Não satisfeito em querer ser órgão revisor do Tribunal de
Justiça, o Tribunal de Justiça Militar recebeu uma denúncia contra o
Deputado Sargento Rodrigues. E pasmem, senhores, a denúncia foi
aceita como se o Tribunal de Justiça Militar tivesse competência para
julgar Deputado. Um absurdo! Essa é questão pacífica nos tribunais
superiores: só o Tribunal de Justiça tem competência para tal.

No final da tarde, pouco antes de encerramos nossa reunião da
tarde, o Superior Tribunal de Justiça, numa ação movida por um
Procurador desta Casa, o advogado Marcelo Leonardo, suspendeu
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liminarmente o processo do Tribunal de Justiça Militar contra o
Sargento Rodrigues, entendendo que é óbvio que o Tribunal não tem
competência para julgar. Nisso é que dá colocar Coronéis que não
entendem de lei. Alguns nem terminaram o curso de Direito; outros
nem tinham começado a cursá-lo. Então, tem de mandar esse povo
para a escola estudar Direito, direitos humanos, pois estão
absolvendo Oficial que assassina, seqüestra e trafica. Isso é um
absurdo!

Eles tinham marcado a oitiva do Deputado Sargento Rodrigues para
o próximo dia. Que petulância! Quem sabe o Cel. Deputado Lafayette
de Andrada, ou o Cel. Deputado Jayro Lessa, ou o Brigadeiro-do-Ar
Deputado João Leite serão julgados por esse Tribunal, que se arvora
no direito de incluir na corporação quem foi expulso pela Justiça
comum, sentença mantida no Tribunal de Justiça. Julga-se como
órgão revisor e agora acha que pode julgar Deputado. Ainda bem que
o Ministro do Superior Tribunal de Justiça, no final da tarde, corrigiu
esse erro. Por isso somos contra. Trata-se de uma excrescência.

Sr. Presidente, amanhã não será votado o orçamento desta Casa?
Deputado Alberto Pinto Coelho, colocaremos dificuldades amanhã, se
a Proposta de Emenda à Constituição nº 37 não estiver na pauta,
porque ela tem de ser votada amanhã. Isso é imperativo.

Quero dizer, sem brincadeira, que hoje, à tarde, denunciei a reforma
e os gastos equivocados. Não repetirei isso, porque as notas
taquigráficas estão à disposição. Acho que temos de votar contra esse
poder que o Tribunal teria para abrir créditos suplementares ao seu
orçamento, assim como os outros tribunais e o próprio Ministério
Público. Penso que não devemos conceder isso. Mesmo que seja um
voto isolado, votarei contra. Acho que, em regime democrático e em
tempo de democracia, lugar de Coronel é no quartel. Tribunal é lugar
de Juiz formado e concursado, é lugar de Desembargador formado e
concursado. Coronel tem de ir para o quartel. É isso que eles têm de
fazer, cuidar da segurança pública, cuidar do seu mister e não se
arvorarem em ser Juízes.

Deputado Sargento Rodrigues, talvez eles imaginassem que podiam
cassar o seu mandato. Um Oficial condenado até por tráfico de
drogas, com 1,5kg de cocaína, ou porque deu um tiro na nuca de
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alguém é absolvido, mesmo com condenações grandes. Talvez eles
achassem que, ao condenarem V. Exa. à pena acessória,
diferentemente dos Oficiais que lá estão, isso seria a perda do
mandato.

Mesmo que seja um voto isolado, votarei contra. Registrarei para a
posteridade que não sou conivente com um órgão que estou cansado
de chamar de “tribunal de injustiça militar”. Não adianta telefonarem
para mim fazendo ameaças. Não tenho medo de ameaças nem de
cara feia. Estão dizendo que lá há Coronel matador, que há um
Disque Morte, que há pessoas que foram presas porque mataram.
Não tenho medo disso. Continuo contra o Tribunal de Justiça Militar
enquanto for vivo, enquanto aqui estiver.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado
Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sras. Deputadas, disse ao nosso ilustre Líder do Governo, Deputado
Mauri Torres, que queria ser breve, como de fato o serei, já que há um
apelo por parte dos demais colegas Deputados.

Mas não poderia, Sr. Presidente, deixar de fazer um
encaminhamento do Projeto de Lei nº 1.676/2007, que prevê um
acréscimo orçamentário da ordem de 5% para o Tribunal, dito pelo
Deputado Durval Ângelo, de “injustiça militar”. Gostaria, Sr.
Presidente, de dizer que, há cerca de dois meses, temos vivido com
uma certa apreensão, e não porque tenhamos cometido algum delito
que nos envergonhe perante a sociedade ou perante os meus pares
nesta Casa. Mas uma apreensão, Deputado Durval Ângelo, como
muito bem disse V. Exa., porque, infelizmente, no Tribunal de Justiça
Militar, rasgaram a Constituição da República e rasgaram a
Constituição Estadual, numa vontade deliberada daqueles que, num
passado muito recente, tiveram de aceitar a ascensão de um Sargento
eleito Deputado Estadual. Talvez ainda não tenham compreendido o
que é a democracia. Talvez ainda tenham uma esperança de fazer
calar a minha voz, pois assim, certamente, ficaria de exemplo para
que nenhum outro praça da Polícia Militar ou do Corpo de Bombeiros
Militar pudesse ousar manifestar seu direito de cidadão nem buscasse
nesta Casa o direito de se queixar e reclamar.
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Por muito tempo, vivemos dentro dos quartéis sem voz, sem
ninguém que pudesse olhar por nós. Neste momento, Sr. Presidente,
Srs. Deputados e Sras. Deputadas venho aqui fazer um desabafo. V.
Exa. nos tem acompanhado desde o primeiro momento, quando o
Tribunal de Justiça Militar do nosso Estado acatou, volto a insistir,
rasgando a Constituição da República denúncia por crime de motim
praticado por este Deputado em pleno exercício de mandato no ano
de 2004.

Fomos acionados pelas entidades de classe da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militar quando o Governador anunciou o reajuste
de 6%, no dia 3/6/2004. Estavam todos no Centro de Operações da
Polícia Militar, quando lá chegamos junto com o ex-Deputado Federal
Cabo Júlio.

Adentramos naquele recinto e o próprio Cel. Sócrates Edgar dos
Anjos, naquela época Comandante-Geral da Polícia Militar, solicitou
que operássemos a rede de rádio para que a tropa da Polícia Militar
retornasse ao trabalho, porque naquele momento não aceitaram o
reajuste de 6% anunciado pelo Governador Aécio Neves, fruto do
desdobramento e de muita negociação. O nosso Presidente Alberto
Pinto Coelho e, à época, o nosso Presidente Mauri Torres partilharam
conosco de um acordo democrático assinado pelo Líder de Governo,
pelo Presidente da Assembléia, pelo Secretário Danilo de Castro,
pelos Coronéis, hoje Juiz do Tribunal de Justiça Militar, Cel. Marcelino,
ex-Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros e o Cel. Sócrates, ex-
Comandante-Geral da Polícia Militar. Assinaram conosco o Secretário
de Defesa Social Lúcio Urbano, o Dr. Agílio Monteiro, ex-
Subsecretário de Administração Penitenciária, bem como o ex-
Deputado Federal Cabo Júlio e as nossas entidades de classe, um
acordo para que pudéssemos por fim àquela mobilização de classe.

Nós, mais uma vez, Sr. Presidente, exercendo aquilo que nos foi
conferido nas urnas de forma democrática, fazendo a interlocução,
sendo o porta-voz de nossa categoria, estávamos lá, sim, dentro do
prédio do quartel do Comando-Geral da Polícia Militar, no dia
3/6/2004.

Pasmem, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, mesmo a nossa
Constituição Estadual determinando de forma imperativa que não
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houvesse nenhuma interpretação diferente daquela dada, mesmo V.
Exas. gozando do mesmo instituto dos congressistas, previsto na
Constituição da República, segundo o qual o Deputado Federal e o
Senador da República somente o Supremo Tribunal Federal poderá
julgá-los, aqui em Minas Gerais apenas o Tribunal de Justiça é o foro
competente para julgar V. Exas. assim como eu.

Mas não foi assim que o Tribunal de Justiça Militar entendeu.
Parece-me, Deputado Durval Ângelo, que eles ainda entendem que
estariam julgando o 2º-Sargento da Reserva, Washington Fernandes
Rodrigues. Ao fazerem isso, rasgaram a nossa Constituição.
Entenderam que poderiam colocar no banco dos reús o Deputado em
exercício de mandato. Quando fomos solicitados, Sr. Presidente, eu
estava exatamente dentro do meu gabinete nessa data e nesse
horário, quando os Presidentes das entidades de classe nos ligaram
dizendo o que o Governador havia acabado de anunciar.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, estive fazendo uma reflexão. Ao
sair do nosso gabinete aqui na Rua Rodrigues Caldas, no 5º andar, e
descer pela Rua Professor Antônio Aleixo, em continuação da Rua
Rodrigues Caldas, Deputado Durval Ângelo, andamos apenas cinco
quarteirões e, ao adentrar o prédio do quartel do Comando-Geral, ali
eles eliminaram o nosso mandato.

Eles nos calaram, violaram a Constituição da República e a
Constituição Estadual dizendo que lá não havia entrado o Deputado,
mas o Sargento. Pasmem, senhoras e senhores, fiquei sem dormir
algumas noites pensando e matutando como tiveram a coragem de
denunciar-me por crime de motim.

Ao analisar a situação, Sr. Presidente - como fiz no gabinete de V.
Exa. por várias vezes -, folheando o Código Penal Militar, constatei
que o art. 149, pelo qual me denunciaram, Deputados Sebastião
Costa e Dalmo Ribeiro Silva, que operam constantemente na área do
direito, diz o que caracteriza crime de motim: “reunirem-se militares
em desobediência a ordem superior”.

Pergunto a V. Exas.: este Deputado, que saiu de seu gabinete
naquele dia, naquele momento, ao adentrar o prédio do quartel do
Comando-Geral, estava subordinado a qual superior? Qual era o
superior deste Deputado naquele momento, sendo que nós, naquele
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momento, cumpríamos a nossa missão constitucional, Sr. Presidente,
de fiscalizar os atos do Executivo, de adentrar em qualquer quartel,
delegacia ou em qualquer estabelecimento policial?

Estávamos cumprindo a nossa missão constitucional, ou seja,
éramos interlocutores de uma categoria, mas, ao chegarmos ao
quartel, violaram completamente o instituto da imunidade parlamentar,
da inviolabilidade à fala, à opinião, ao voto. Rasgaram a Constituição
da República. Por quê? Porque será que o Cel. Sócrates Edgard dos
Anjos não teve a coragem de dizer aos demais Juízes daquele
Tribunal que ele próprio havia autorizado este Deputado e o ex-
Deputado Federal Cabo Júlio a operar a rede de rádio? Porque ele
não teve a hombridade de dizer que havia pedido a este Deputado e
ao ex-Deputado Federal Cabo Júlio que operassem a rede de rádio a
fim de que a tropa retornasse ao trabalho?

Esse acordo, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, foi assinado pelo
Deputado Mauri Torres, nosso Presidente à época, pelo nosso Líder
do Governo, pelo Secretário de Governo Danilo de Castro, pelo
próprio Cel. Sócrates, pelo próprio Cel. Marcelino, que hoje são Juízes
daquele Tribunal. Hoje estamos fazendo a discussão desse projeto,
estamos avaliando se concedemos ou não essa dotação orçamentária
suplementar. O Cel. Sócrates, ao ouvir-me desta tribuna, entende que
o encaminhamento desse projeto está sendo feito pelo Sargento ou
pelo Deputado? Estive preocupado com esse processo durante várias
noites. Estava preocupado não em sofrer uma sanção penal, porque,
em 1997, ao sair fardado às ruas, ocupar o carro de som e lutar pelos
meus companheiros em público, sabia que poderia sofrer uma prisão
de até 20 anos por liderar um motim ou uma greve.

O entendimento do Ministério Público não foi esse. Entendeu que
naquele momento não havia greve. Em 2002, o Procurador Jackson
Campomizzi informou a este Deputado e aos demais Deputados que
participaram da reunião que não havia greve, não havia motim, não
havia revolta, mas o que houve foi uma reivindicação salarial. Isso foi
relativo a 1997. Fomos informados por escrito, e o Presidente tem
conhecimento de todos esses documentos.

No caso de 2004, quando estávamos investidos no mandato de
Deputado Estadual, entenderam que este Deputado havia cometido
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crime de motim. Graças a Deus e graças à Justiça, hoje o Superior
Tribunal de Justiça, em resposta ao “habeas corpus” impetrado pelo
Dr. Marcelo Leonardo, brilhante e competente advogado, se
manifestou, às 20h34min, dizendo que a ação penal está suspensa
até o julgamento do mérito.

Portanto, disse ao Tribunal de Justiça Militar: “Não é competência
dos senhores julgar Deputado Estadual”. Da mesma forma, em 2001,
manifestou-se o STF, quando suscitado conflito de competência pelo
Tribunal de Justiça, na época dos inquéritos de 1997. Deputado Luiz
Humberto, o STF disse: “É competência do STF julgar o Deputado
Federal Cabo Júlio. É competência do Tribunal de Justiça do Estado
de Minas Gerais julgar os policiais investidos em mandatos; os
demais, a auditoria da Justiça Militar”.

Mas pasmem, senhores e senhoras, ignoraram um acórdão do STF;
ignoraram o relatório do Ministro Ilmar Galvão, dizendo com todas as
letras de quem era a competência.

Pergunto a V. Exas.: será revanchismo? Será que podemos aceitar
que um dos pares desta Casa seja julgado pelo Tribunal, que não tem
essa competência? Esse é o apelo e o desabafo que faço esta noite.
Disse ao nosso Presidente, ao nosso Líder do Governo, que têm nos
acompanhado nessa labuta, que não podemos permitir que coisas
como essas ocorram em Minas Gerais, onde estamos acostumados a
respirar liberdade.

Sr. Presidente, não aceito e não vou aceitar que cometam tamanha
aberração jurídica de rasgar a Constituição, de passar inclusive por
manifestações expressas do STF. Foi isso o que fizeram a todo
momento.

Estamos discutindo. Será que devemos conceder suplementação
orçamentária, Deputado Sebastião Costa? Será que merecem
suplementação orçamentária ou será que devemos fazer o mesmo
apelo do Deputado Durval Ângelo, que solicitou ao Presidente colocar
na pauta o Projeto de Emenda à Constituição nº 37, de sua autoria e
assinado por 52 Deputados desta Casa, para a sua extinção?

Deputado Sebastião Costa, conhecemos a evolução orçamentária
do Tribunal de Justiça Militar. Em 2004, R$15.000.000,00; em 2005,
R$19.000.000,00; em 2006, R$21.000.000,00; em 2007,
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R$26.000.000,00.
Deputados Carlos Pimenta, Luiz Tadeu Leite, Gil Pereira, Arlen

Santiago, Ruy Muniz, Paulo Guedes; Deputadas Elbe Brandão e Ana
Maria Resende; todos os companheiros viram o Governador acabar
de assinar um ato que destina R$21.000.000,00 para combater a
fome, a miséria e a seca no Norte de Minas, que já matou 120 mil
cabeças de gado.

Deputado Sebastião Costa, onde essa verba da ordem de
R$26.000.000,00 seria mais bem empregada? No Brasil, apenas três
Estados ainda mantêm os Tribunais de Justiça Militar. Para que serve
o Tribunal de Justiça Militar? Qual o seu fim social? Desafio qualquer
companheiro a me relatar que esse Tribunal tem um fim social
relevante para a nossa sociedade.

Deputado Luiz Humberto, poderíamos destinar esses
R$26.000.000,00 ao Tribunal de Justiça, para a instalação de novas
comarcas, a criação de mais varas, o pagamento de mais Juízes, para
haver mais justiça, conforme se pretende com a interiorização, a cada
ano.

Faço, portanto, um desabafo, um desabafo de quem passou dois
meses esperando uma posição da Justiça Superior. E ela chegou, Sr.
Presidente. Graças a Deus, fecharei este ano com chave de ouro. Em
relação ao Projeto de Lei nº 700, creio que terei melhor acolhida dos
meus pares, porque sou respeitado pela minha conduta e retidão, pelo
meu comportamento e trabalho. Amanhã estarei aprovando a terceira
lei ordinária. Também sou autor de uma emenda à Constituição que
concedeu aposentadoria aos policiais civis. Fecharei este ano com
quatro leis de minha autoria, obviamente compartilhadas com os meus
colegas Deputados. Tenho muito orgulho de ser Deputado e de
defender o Poder Legislativo, mas não poderia deixar de fazer esse
desabafo. Faço porque precisamos realmente colocar fim em um
Tribunal, que não é necessário em 24 Estados. Em 24 Estados da
Federação não há Tribunal de Justiça Militar.

O Deputado Durval Ângelo fez o levantamento e citou a Emenda nº
45, que trouxe a reforma do Judiciário. Deputado Sebastião Costa,
olhe o perigo que os nossos Praças estão correndo com o advento da
Emenda nº 45, até mesmo este Deputado não havia percebido em
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face do Tribunal de Justiça Militar. Hoje temos dois Coronéis, um do
Corpo de Bombeiros e o outro da PM, ex-Comandantes-Gerais
dessas instituições, que assinaram ato de demissão de centenas de
policiais e bombeiros. A Justiça de 1ª instância, Juízes togados
compactuam com o fim do Tribunal, querem o fim do Tribunal, só não
têm coragem de dizer para não sofrerem retaliações. Só não dirão.
Mas se forem chamados e conversarem com cada Deputado em “off”,
falarão que também são favoráveis à extinção do Tribunal de Justiça
Militar.

Pasmem, senhores. Quase por unanimidade, Deputado Sebastião
Costa, as decisões das ações cíveis que os Juízes de 1ª instância têm
concedido nos julgamentos, os Coronéis têm reformado. É óbvio que
vão reformar, pois há dois ex-Comandates-Gerais, um do Corpo de
Bombeiros e o outro da PM, que não permitirão que a ação de
reintegração, de uma anulação ou punição, que eles mesmos deram,
passem em 2ª instância sem eles reformarem.

Citei isso, Deputado Sebastião Costa, apenas para reflexão, para
entendermos o quanto ela está sendo injusta neste momento. Aqui
estão os números apresentados. Tenho certeza, Deputado Humberto,
que com 26 milhões, em Uberlândia, V. Exa. ajudaria muito na
segurança pública e no crescimento da sua região e de todo o
Triângulo. Havia citado, Deputado Gil, os 21 milhões que o
Governador destinou para o Norte de Minas.

Portanto, ao encerrar as minhas palavras, faço um apelo para que V.
Exas. reflitam nesse recesso. Estaremos aqui, Sr. Presidente,
cobrando de V. Exa. que coloque em pauta a proposta da Emenda à
Constituição nº 37, do Deputado Durval Ângelo, porque é vontade do
Tribunal de Justiça deste Estado, que não quis falar abertamente em
uma entrevista na Rádio Itatiaia, mas que deixou nas entrelinhas que
é vontade dele também acabar. O patrimônio e o orçamento vão para
o Tribunal, e, com certeza, fará muito mais justiça. Digo a V. Exas.
que acompanharei o Deputado Durval Ângelo, não votarei
favoravelmente a um pedido de dotação orçamentária, pois não
concordo com ele. Por tudo que foi dito, peço que V. Exas. façam uma
reflexão. Hoje foi este Deputado que querem colocar a todo custo no
banco dos réus para ser julgado pelos Coronéis. É isso que querem
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fazer com o Deputado, não julgar o Deputado, querem julgar o
Sargento que deu voz a uma classe e que a trata com respeito, que
respeita os seus pares e que trabalha de forma limpa e transparente,
contando com a ajuda dos pares desta Casa. Façam essa reflexão.
Não tem como votar favoravelmente, Sr. Presidente, em um projeto
com o qual não concordo. Concedo aparte ao Vice-Líder do meu
Partido.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Quero,  neste final de
noite - praticamente o último projeto está em votação, não entrarei no
mérito -, hipotecar a nossa total e irrestrita solidariedade a V. Exa.
nesse fato, pois não foi apenas um Deputado que se expôs dessa
forma, mas todo o Poder Legislativo. Como companheiro de Partido,
como amigo de V. Exa. estamos totalmente com V. Exa. em qualquer
circunstância. Acompanhei o sofrimento.

Em alguns momentos de convivência nesta Casa, pude sentir a
agonia e compartilhar de toda essa ansiedade de V. Exa. Pode contar
conosco, estamos solidários a V. Exa. em qualquer circunstância, pois
tem um papel bonito na história deste Parlamento nos últimos anos e
representa, com muita eficiência e galhardia, a sua classe. Esta Casa
não lhe tem negado apoio nos projetos, pois estes trazem benefícios a
essa classe tão sofrida que é a dos policiais militares.

Institucionalmente, em relação a esse projeto, não acompanharemos
V. Exa. porque estamos no final do ano. Se o Tribunal de Justiça
Militar deve existir ou não, teremos de travar outra discussão. Pode
contar com o nosso total apoio. Quando for discutida a extinção ou
não do Tribunal de Justiça Militar, analisaremos a questão com muito
critério. Ouvi a declaração do Presidente do Tribunal de Justiça, que
disse que esse Tribunal não tem razão para existir em Minas Gerais.
Isso reforça as nossas convicções, que transmitiremos no momento
adequado.

Receba a nossa total e irrestrita solidariedade pelo que fizeram com
V. Exa. e pelo sofrimento por que passou. Pode contar com este
parlamentar e com a grande maioria desta Casa.

O Deputado Sargento Rodrigues - Agradeço as palavras do ilustre
companheiro Deputado Carlos Pimenta. Certamente o nosso
Presidente tem conduzido o Poder Legislativo com maestria. Tenho
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certeza de que, no momento adequado, colocará em votação a
Proposta de Emenda à Constituição nº 37. Tenho conversado com os
Deputados desta Casa e percebi que o sentimento é de votar
favoravelmente pela extinção do Tribunal.

Portanto, aguardarei o momento de sabedoria do nosso Presidente,
que tem defendido o nosso Poder de forma brilhante, com sensatez,
coerência e, acima de tudo, altivez. Agradeço o apoio que recebi do
nosso Presidente desde o primeiro momento. Aguardaremos o
momento exato, com paciência, de colocar a Proposta de Emenda à
Constituição nº 37 em votação. Muito obrigado a todos.

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

Questão de Ordem
O Deputado Rêmolo Aloise - Após ouvir atentamente o Deputado

Durval Ângelo e, posteriormente, o Deputado Sargento Rodrigues e o
companheiro de bancada do Deputado Sargento Rodrigues, Deputado
Carlos Pimenta, que fez um apelo, percebi que houve um pedido dos
Deputados. Parece-me que a instituição foi levada a estar ao lado dos
nobres Deputados. O Deputado Durval Ângelo promove os Juízes do
Tribunal de Justiça Militar, que, uma vez extinto, automaticamente,
Deputado Getúlio Neiva, ganharão um grande presente. Isso não
acontecerá neste Natal, porque o tempo não permite. Talvez os novos
Desembargadores venham no ano que vem. Então, haverá a
oportunidade para um colega nosso também, para o Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, brilhante Deputado desta Casa que esteve pleiteando
uma vaga no Tribunal. Mas estou com dúvida. Deputado Getúlio
Neiva, não estou conseguindo entender algo, após ouvir tudo isso, na
companhia de pouco mais de 20 Deputados. O Deputado Padre João,
regimentalista, não gosta de votar sem quórum e não gosta de votar
“na caneca”, porque é corrupção. Quando eu presidia as reuniões, V.
Exa. dizia: “Corrupção na caixeta não pode”. E ninguém pediu
recomposição de quórum, e nenhum Deputado disse nada. Já são
22h55min. Não sei se há duas medidas. O Deputado Sargento
Rodrigues esteve brilhante na tribuna e viu a Casa praticamente vazia.
Quando eu era médico, tinha um lugar do corpo, Sargento, que não
pegava anestesia. Sabe onde é? No bolso. Por maior dose de
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xilocaína pura, sem adrenalina que potencializa anestesia, no bolso
não adianta. Estamos mexendo no bolso. Ninguém pediu nada. Olha
que coisa fantástica! Primeiro extinguem a Proposta de Emenda à
Constituição nº 37, do Deputado Durval Ângelo, que assinei. Se vai
extinguir, para que precisa de dotação orçamentária? Vai para o
Tribunal de Justiça? É correlata? Não consegui entender. Então
indago do Deputado Durval Ângelo, brilhante tribuno, se vai pedir, pelo
voto contrário, a recomposição do quórum, ou vai votar sem quórum.
Seria apenas uma questão. Podemos também transferir essa dotação
para o Tribunal de Justiça pelo prêmio que você está dando àqueles
que quiseram castigar. No meu entendimento, foi um castigo. O
brilhante Leonardo, funcionário desta Casa, conseguiu sustar ou
suspender, por meio de um mandado de segurança, a condenação do
Sargento. Entendo que o Presidente é um regimentalista nato. O
Deputado Padre João, nem se fala. V. Exa. vai dar-me uma ótima
oportunidade, depois de 18 anos nesta Casa, para que não se peça
mais verificação de nada. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, art. 164.
O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento

Interno, o Deputado Durval Ângelo.
O Deputado Durval Ângelo - Deputado Rêmolo Aloise, na realidade

o que estamos autorizando ao Tribunal de Justiça Militar, e posicionei-
me contra, não é a suplementação orçamentária mas o poder de
remanejamento de 5%, que já foi dado ao Tribunal de Contas, ao
Ministério Público, ao Tribunal de Justiça, e que a Assembléia tem.
Tanto é que, nos outros dois que votamos, você tem os valores, e
nesse não tem. A outra questão é que a proposta de emenda à
Constituição, para quem lê atentamente, usa uma expressão de que o
Juiz togado do Tribunal de Justiça Militar será Desembargador. Tem
uma diferença fundamental, que eu me permitiria aprofundar aqui.
Mas, antes de mais nada, antes de entrar na questão fundamental que
V. Exa. levanta, gostaria que V. Exa. registrasse sua presença, porque
gosto de vê-lo brilhar no painel. Ver o nome de V. Exa. apagadinho
deixa-me chateado.

O Deputado Rêmolo Aloise - Já nasci iluminado, Durval, não preciso
de luz de painel.
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O Deputado Durval Ângelo - Como canta Caetano Veloso, gente é
para brilhar, então queira registrar sua luzinha aí.

O Deputado Rêmolo Aloise - Se depender de luz, estou liquidado,
principalmente neste Natal em que as luzes na Assembléia estão
muito reduzidas.

O Deputado Durval Ângelo - Mas eu gostaria de responder à
questão de V. Exa. sobre se vou pedir ou não a verificação de
quórum. Acredito que o Presidente desta Casa seja um zeloso
guardador do Regimento Interno e que só proclamará um resultado
com as prerrogativas regimentais garantidas. Então, dou esse voto de
confiança ao Presidente. Ele saberá discernir se o Regimento Interno
estará sendo cumprido ou não. Deixo a critério da Presidência, que
será sábia na decisão.

Questões de Ordem
O Deputado Padre João - Sr. Presidente, quero destacar a falta de

um veto, que entraria na faixa constitucional, a um projeto de lei de
nossa autoria e que tratava de organismos geneticamente
modificados. Esta Casa votou. Foi trabalhado o projeto de lei com
substitutivo. Tivemos notas técnicas do governo. Então, não
entendemos a razão do veto, em primeiro lugar. Depois, não
conseguimos entender o porquê de não ter sido apreciado na
Comissão Especial. Quando fiz o levantamento de vários vetos,
constatei que entraria ou anteriormente ao dia ou no dia, nunca além.
Esse é o histórico que temos. Estou dizendo isso, Sr. Presidente,
porque, da mesma forma que foi utilizado o Regimento para impedir a
apreciação do veto, utilizarei todos os mecanismos que o Regimento
me permite para buscar o entendimento em relação a esse veto - não
quero pegar nenhum colega de surpresa amanhã. Mas, para não
cansar os nobres colegas e percebendo que não temos quórum para
a votação, pediria que V. Exa. encerrasse, de plano, a reunião. Como
o projeto tem sua apreciação em turno único, não terá prejuízo se ficar
para amanhã, Deputado Rêmolo Aloise. E agradeço pela referência,
sobretudo em relação àquela caixa de madeira, cujo nome me
absterei de dizer. Amanhã, teremos quórum para apreciar essa
matéria.

O Deputado Rêmolo Aloise - Deputado, V. Exa. vai encerrar a
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discussão do projeto, uma vez que o Deputado Padre João pediu o
encerramento de plano?

O Sr. Presidente - O encerramento da discussão já ocorreu.
O Deputado Rêmolo Aloise - V. Exa. não havia anunciado.
O Sr. Presidente - Havia anunciado antes de conceder a palavra ao

Deputado para questão de ordem. A Presidência tinha encerrado a
discussão do projeto em pauta.

O Deputado Rêmolo Aloise - Peço, então, a V. Exa. para retificar
minhas palavras.

O Sr. Presidente - Pretendemos responder à questão levantada pelo
Deputado Padre João, antes do início da reunião extraordinária
prevista para a manhã de amanhã. Naturalmente, para isso, a
assessoria dará todas as informações, e nossa certeza é a de que o
seu zelo e o conhecimento regimental assegurem que a data em que
o projeto de iniciativa de V. Exa. entrará na faixa constitucional
efetivamente não seja o dia de amanhã. Essa é a nossa expectativa e
a nossa certeza, com base na interpretação correta e retilínea do
Regimento desta Casa. Amanhã teremos a oportunidade de prestar
esses esclarecimentos, embasados no Regimento deste Parlamento.

Tendo em vista a importância das matérias constantes na pauta, a
Presidência, em atenção à questão de ordem anteriormente suscitada
pelo Deputado Padre João, determina seja feita a chamada para a
recomposição do número regimental. Solicito ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Lafayette de Andrada) - Faz a chamada.
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 23 Deputados.

Portanto, não há quórum para a continuação dos trabalhos.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de amanhã, dia
20, às 9 e às 20 horas, e para a solene também de amanhã, logo após
a apreciação do Projeto de Lei nº 1.616/2007, 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.

* - Sem revisão do orador.
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ATA DA 37ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/12/2007
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Delvito Alves, Hely Tarqüínio,
Neider Moreira, Sargento Rodrigues, Sebastião Costa e Antônio Júlio
(substituindo este ao Deputado Gilberto Abramo, por indicação da
Liderança do PMDB), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
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 na pauta. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: no 1º turno, Projetos de Lei nºs 1.831,
1.832, 1.835, 1.838 e 1.851/2007 (Deputado Gilberto Abramo); 1.843,
1.849, 1.857 e 1.861/2007 (Deputado Sebastião Costa); 1.834, 1.836,
1.837, 1.844 e 1.860/2007 (Deputado Delvito Alves); 1.846 e
1.856/2007 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.817, 1.827, 1.833,
1.845, 1.847, 1.853 e 1.858/2007 (Deputado Hely Tarqüínio); 1.840,
1.841, 1.850 e 1.855/2007 (Deputado Sargento Rodrigues); 1.829 e
1.848/2007 (Deputado Neider Moreira). Passa-se à 1ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Com a
palavra, o Deputado Hely Tarqüínio, relator do Projeto de Lei
Complementar nº 33/2007, no 1º turno, emite parecer no qual conclui
pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade da referida
matéria. Anunciada a discussão, o Presidente informa que se encontra
sobre a mesa proposta de emenda da Deputada Cecília Ferramenta.
Encerrada a discussão, o Presidente submete a votação o parecer do
relator, salvo a proposta de emenda apresentada, que é aprovado. Em
seguida, submete a votação a proposta de emenda de autoria da
Deputada Cecília Ferramenta, a qual é rejeitada. Após, discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade, no 1º turno,
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835/2007 com a Emenda nº 1 e 1.760/2007 este na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.698 e
1.747/2007, ambos na forma do Substitutivo nº 1 (relator: Deputado
Delvito Alves); 1.795/2007 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado
Neider Moreira); 1.806/2007 (relator: Deputado Sebastião Costa);
1.817/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio). Os pareceres sobre os
Projetos de Lei nºs 1.834, 1.836, 1.837 (relator: Deputado Delvito
Alves) e 1.854/2007 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva), no 1º
turno, deixam de ser apreciados em virtude de solicitação de prazo
regimental pelos relatores. Na fase de discussão do parecer do
relator, Deputado Sargento Rodrigues, que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade na forma do
Substitutivo nº 1, do Projeto de Lei nº 596/2007, no 1º turno, o
Presidente defere o pedido de vista do Deputado Antônio Júlio. Os
Projetos de Lei nºs 392 e 955/2007 são retirados de pauta,
atendendo-se a requerimento do Deputado Gilberto Abramo, aprovado
pela Comissão. O Projeto de Lei nº 701/2007 é retirado de pauta,
atendendo-se a requerimento do Deputado Sargento Rodrigues,
aprovado pela Comissão. Após, discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os pareceres concluindo pela
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade, no 1º
turno, dos Projetos de Lei nºs 1.685/2007 (relator: Deputado Sargento
Rodrigues); 1.748, 1.749 e 1.804/2007 (relator: Deputado Sebastião
Costa); 1.798, 1.830 e 1.833/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio);
1.811, 1.812, 1.831, 1.832, 1.835 e 1.838/2007 (relator: Deputado
Gilberto Abramo). Os Projetos de Lei nºs 1.403, 1.447 e 1.643/2007
são retirados de pauta, atendendo-se a requerimento do Deputado
Delvito Alves, aprovado pela Comissão. Na fase de discussão do
parecer do relator, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade com as
Emendas nºs 1 a 5 ao Projeto de Lei nº 1.770/2007, no 1º turno, o
Presidente defere o pedido de vista do 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, são aprovados, em turno único,
cada um por sua vez, os pareceres que concluem pela
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constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade dos Projetos de
Lei nºs 1.551 e 1.846/2007, ambos com a Emenda nº 1 (relator:
Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.558/2007 (relator: Deputado Gilberto
Abramo); 1.581 com a Emenda nº 1, 1.781, 1.840, 1.841 e 1.850/2007
(relator: Deputado Sargento Rodrigues); 1.623, 1.814/2007 com a
Emenda nº 1 (relator: Deputado Delvito Alves); 1.771 e 1.820/2007
(relator: Deputado Neider Moreira); 1.821/2007 (relator: Deputado
Sebastião Costa); e 1.825/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio).
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos que
solicitam sejam convertidos em diligência ao autor os Projetos de Lei
nºs 1.788, 1.791, 1.819, 1.823/2007; 1.818/2007 ao DER-MG; e ao
DER-MG e ao autor o Projeto de Lei nº 1.808/2007. Nesse momento,
o Deputado Antônio Júlio dá à Comissão ciência de denúncias ligadas
à Polícia Militar Ambiental. 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 5/12/2007, às 10h30min, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 5 de dezembro de 2007.
Dalmo Ribeiro  Silva, Presidente - Gilberto Abramo - Sebastião

Costa - Ademir Lucas.
ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

5/12/2007
Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Carlos Mosconi, Ruy Muniz e Célio Moreira (substituindo este ao
Deputado Doutor Rinaldo, por indicação da Liderança do BSD),
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, a
Deputada Maria Lúcia Mendonça e os Deputados Dinis Pinheiro,
Antônio Genaro, Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Tadeu Leite, Eros Biondini,
Delvito Alves e Vanderlei Jangrossi. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
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aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater o tema "Parto
anônimo". O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 73/2007, no 2º turno (Deputado Ruy Muniz), e
1.789/2007, em turno único (Deputado Dalmo Ribeiro Silva). A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir os Srs.
Marcos Antônio Bragança de Matos, Superintendente de Atenção à
Saúde da Secretaria de Saúde, representando o Sr. Marcus Pestana,
Secretário de Estado de Saúde; Pedro Aleixo Neto, Juiz da 6ª Vara da
Família da Capital; Rodrigo da Cunha Pereira, Presidente do Instituto
Brasileiro de Direito da Família; Eduardo de Ávila, representando o Sr.
Carlos Lindemberg, Presidente do Cepo; Paulo Tarcísio Pinheiro da
Silva, Diretor de Assistência do SUS, representando o Sr. Saulo
Levindo Coelho, Presidente da Federação das Santas Casas de
Minas Gerais e Provedor da Santa Casa de BH; Evaldo Alves
D'Assumpção, Presidente da Academia Mineira de Medicina e
Bioeticista; Conceição Aparecida Vilela, Coordenadora Estadual da
Pastoral da Criança; Marival Veloso de Matos, Diretor-Presidente da
União Espírita de Minas Gerais, 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. A Presidência solicita que se projete um
documentário institucional sobre o assunto e a seguir, passa a palavra
aos convidados, para que façam suas exposições. Participam dos
debates, os seguintes convidados: Maria de Lourdes, do Conselho
Tutelar de Juiz de Fora; Jana Costa, Escola Estadual Divina
Providência; Nilze Rodrigues, da liderança do Barreiro; Carmen Lúcia
Costa, da Igreja Santa Clara e São Francisco; Maria Natalícia do
Consolo, Diretora da Escola Estadual José Miguel do Nascimento;
Miriam Sandra Gontijo de Oliveira, do Conselho Municipal dos Direitos
da Criança e do Adolescente de Moema; Cid José da Silva,
paroquiano do Conselho da Santa Clara de Assis; Eugênio Magno,
Coordenador da Pastoral de Fé e Política da Paróquia Santa Clara de
Assis; Hilton Paiva Tim, Presidente do Clube Colina; Maria
Evangelista Nogueira, da Creche Comunitária Senhora da Paz; Shirley
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Moreira da Costa e Jacob, administrador do Hospital de Nova
Serrana. Segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetido a votação, cada um por sua vez, é aprovado
requerimento do Deputado Ruy Muniz em que solicita seja realizada
reunião conjunta das Comissões de Saúde e de Direitos Humanos,
em caráter de audiência pública, com o objetivo de se discutirem as
medidas necessárias para agilizar os processos de adoção no Estado,
bem como se debater se há lacunas na legislação a serem corrigidas
ou medidas administrativas a serem tomadas pelo Tribunal de Justiça.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, dos convidados e do público em geral, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio - Carlos Pimenta - Ruy

Muniz - Doutor Rinaldo.
ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

11/12/2007
Às 14h30min, comparece na Sala das Comissões o Deputado

Juninho Araújo, membro da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Dinis Pinheiro. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Juninho Araújo, declara aberta a reunião, dá a
ata por aprovada e a subscreve. A Presidência informa que a reunião
se destina a debater a travessia de pedestres sobre linha ferroviária
existente no Município de Vespasiano. A Presidência interrompe a 1ª
Parte da reunião para ouvir a Sra. Mônica Sofia Pinto Henriques da
Silva, Promotora de Justiça, e os Srs. Ademar José da Silva, Prefeito
Municipal de Vespasiano; Michel Curi e Silva, Juiz Diretor do Foro da
Comarca de Vespasiano; Valdecy Alves Rocha, Presidente da
Câmara Municipal de Vespasiano; Sidney de Oliveira Silva,
Procurador-Geral do Município de Vespasiano e José Osvaldo Cruz,
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Gerente de Relações Institucionais da Ferrovia Centro Atlântica, que
são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a
palavra ao Deputado Dinis Pinheiro, autor do requerimento que deu
origem ao debate, para suas considerações iniciais; logo após, passa
a palavra aos convidados, para que façam suas exposições. Abertos
os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. 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 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - André Quintão - Gil Pereira.

ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CULTURA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 12/12/2007
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Rosângela Reis e o Deputado Eros Biondini
(substituindo este ao Deputado Antônio Genaro, por indicação da
Liderança do BSD), 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 Eros Biondini, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante da pauta e acusa o recebimento das seguintes
proposições, para as quais designou os relatores citados a seguir:
Projetos de Lei nºs 1.271 e 1.588/2007 (Deputada Rosângela Reis);
1.654 e 1.822/2007 (Deputada Gláucia Brandão); 1.793/2007
(Deputado Dimas Fabiano) em turno único; Projeto de Lei nº
1.698/2007, no 1º turno (Deputada Maria Lúcia Mendonça). Passa-se
à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei nºs 1.822/2007 (relatora: Deputada
Gláucia Brandão); 1.654/2007 (relator: Deputado Dimas Fabiano) e
1.734/2007 (relatora: Deputada Rosângela Reis), que receberam
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parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.595, 1.637, 1.646 e
1.655/2007. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
791, 811, 1.466, 1.624 e 1.671/2007. 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 Almir Paraca, que solicita seja realizada
reunião desta Comissão com o Sr. Frederico Hermann Barbosa Maia,
Gerente da Secretaria de Articulação Institucional do Ministério da
Cultura, para fazer uma exposição sobre o Programa Mais Cultura do
Governo Federal. 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 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Rosângela Reis - Maria Lúcia

Mendonça.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL

SOBRE A INDICAÇÃO DE LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI
PARA COMPOR O CONSELHO DE DEFESA SOCIAL, EM

12/12/2007
Às 14h58min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

João Leite, Durval Ângelo e Luiz Tadeu Leite (substituindo este ao
Deputado Adalclever Lopes, por indicação da Liderança do PMDB),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado João Leite, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Durval Ângelo,
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 da Deputada Gláucia Brandão. A Presidência
informa que a reunião se destina a argüir o Sr. Luís Carlos Balbino
Gambogi, para compor o Conselho de Defesa Social, como
representante da OAB-MG e, se possível, apreciar o parecer do
relator. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir o
Sr. Luís Carlos Balbino Gambogi, que é convidado a tomar assento à
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mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Durval Ângelo,
relator do parecer, para suas considerações iniciais; logo após, passa
a palavra ao argüido, para que faça sua exposição. Abertos os
debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência suspende os trabalhos por 5 minutos,
para que os parlamentares possam se despedir do argüido. Reabre-se
a reunião. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela aprovação, em turno único, da indicação contida na
Mensagem nº 133/2007 (relator: Deputado Durval Ângelo). Suspende-
se a reunião, para a lavratura da ata. Reabertos os trabalhos, o
Presidente, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Luiz Tadeu Leite, dispensa a leitura da ata, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos presentes. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares e
encerra os trabalhos da Comissão.

Sala das Comissões, 12 de dezembro de 2007.
João Leite, Presidente - Luiz Tadeu Leite - Durval Ângelo.

ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/12/2007
Às 10h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Antônio Júlio, Célio Moreira e Walter Tosta, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Délio Malheiros, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado 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 comunica o recebimento de ofício do Sr. Carlos Alberto Pavan
Alvim, Subsecretário da Casa Civil, publicado no “Diário do
Legislativo” de 6/12/2007. O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 973/2007, no 2º turno, e 1.643/2007, no 1º
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turno (Deputado Antônio Júlio); 1.233/2007, no 2º turno (Deputado
Célio Moreira), e 1.099/2007, no 1º turno (Deputado Carlos Pimenta).
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.560/2007
na forma do Substitutivo nº 1, que apresenta (relator: redistribuído ao
Deputado Antônio Júlio). 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 1.642/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. Submetido a votação, é aprovado
requerimento do Deputado Délio Malheiros em que solicita seja
realizada uma visita da Comissão ao Aeroporto de Confins para
verificar "in loco" os preços praticados pelos fornecedores de lanches
e refeições e, ainda, seja enviado ofício ao Coordenador do Procon
Assembléia solicitando pesquisa comparativa de preços dos referidos
produtos. 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 2007.
Délio Malheiros, Presidente - Antônio Júlio - Célio Moreira - Carlos

Pimenta.
ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/12/2007

Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Carlin Moura, 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.
Registra-se a presença do Deputado João Leite. A Presidência
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informa que a reunião se destina a discutir e votar matéria constante
na pauta e tratar de assunto de interesse da Comissão e comunica o
recebimento da seguinte correspondência: ofício do Sr. Marcelo
Henrique Lanzillo, publicado no “Diário do Legislativo”, de 29/11/2007.
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 Legislativa nºs 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 85, 92, 93, 94, 97, 100, 101 e 102/2007 (relator:
Deputado André Quintão ); 105, 106, 107, 360, 368 e 369/2007
(relator: Deputado Carlin Moura ); 184, 188, 189, 190, 191, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 199 e 570/2007 (relator: Deputado Gustavo
Valadares); 308, 312, 315, 316, 319, 326, 329, 331, 336, 338, 340,
343, 344, 345, 346, 350, 351, 355, 356 e 361/2007 (relator: Deputado
João Leite), que receberam parecer por sua aprovação na forma de
requerimentos apresentados. Foram rejeitadas as Propostas de Ação
Legislativas nºs 91, 103 e 104/2007 (relator: Deputado André
Quintão); 370, 371 e 372/2007 (relator: Deputado Carlin Moura); nºs
341, 342 e 358/2007 (relator: Deputado João Leite). Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados André
Quintão em que solicita manifestação de aplauso desta Casa à
implantação do serviço de hemodiálise no Município de Itaobim; Carlin
Moura em que solicita visita da Comissão ao Projeto Ribas - Ribeiro
de Abreu Social, da Escola Estadual Bolívar Tinoco Mineiro, que faz
parte do Programa de Agroecologia - Nossa Horta, administrada pelo
Conselho Comunitário Unidos pelo Ribeiro de Abreu, tendo em vista
que a Secretaria de Estado de Educação determinou a retirada do
projeto das dependências da referida escola em 22 de dezembro de
2007. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião extraordinária, em 18/12/2007, conforme edital a
ser publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
André Quintão, Presidente.
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ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/12/2007
Às 14h52min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Ana

Maria Resende (substituindo o Deputado Chico Uejo, por indicação da
Liderança do BSD) e os Deputados Vanderlei Jangrossi, Padre João e
Getúlio Neiva, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Gil Pereira, Luiz Tadeu Leite, Weliton Prado e
Paulo Guedes. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Vanderlei Jangrossi, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Getúlio Neiva, dispensa a
leitura da ata da reunião 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. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, na forma
do Substitutivo nº 1 que apresenta ao vencido no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 1.116/2007 (relator: Deputado Vanderlei Jangrossi), com
voto contrário do Deputado Padre João. Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 1.781/2007
(relator: Deputado Padre João). Submetido a votação, é aprovado o
Requerimento nº 1.660/2007. 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, 18 de dezembro de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Getúlio Neiva - Antônio Carlos

Arantes.
ATA DA 25ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/12/2007

Às 18h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, Domingos Sávio e Ivair Nogueira,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado 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. A Presidência suspende os trabalhos por 4 horas
para entendimento entre as lideranças. Às 22h10min são reabertos os
trabalhos com a presença dos Deputados Elmiro Nascimento, Ademir
Lucas, André Quintão, Domingos Sávio e Inácio Franco. A Presidência
prorroga o prazo da reunião por até 2 horas e suspende novamente os
trabalhos da Comissão. Às 23h45min, o Presidente, Deputado Elmiro
Nascimento, reabre os trabalhos da Comissão com a presença dos
Deputados Ademir Lucas, Chico Uejo, Domingos Sávio, Inácio Franco
e Weliton Prado (substituindo este ao Deputado André Quintão, por
indicação do Líder do PT). O Presidente acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projeto de Lei Complementar nº 34/2007 e Projeto de Lei nº
1.760/2007, no 2º turno (relator: 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 determina sejam retirados da pauta desta
reunião os Projetos de Lei nºs 1.677 e 1.805/2007, em 2º turno, o
Projeto de Lei Complementar nº 37/2007 e o Projeto de Lei nº
755/2007, em 1º turno, por falta de pressupostos regimentais. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei
Complementar nº 34/2007 (relator: Deputado Ademir Lucas) na forma
do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 5 apresentadas; e
do Projeto de Lei nº 1.760/2007 (relator: Deputado Ademir Lucas), na
forma do vencido em 1º turno. Esgotada a hora destinada à reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária, hoje, à
0 hora, para apreciar os Projetos de Lei nºs 1.770, 1.854 e
1.876/2007, em 2º turno, determina a lavratura da ata e encerra os
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trabalhos.
Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Chico Uejo - Inácio Franco - Ademir

Lucas.
ATA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 18/12/2007
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão, Maria Lúcia Mendonça e Rosângela Reis e o
Deputado Antônio Genaro, membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Getúlio Neiva. 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 comunica o recebimento de
correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data
mencionada entre parênteses: ofício do Sr. José Theobaldo Júnior e
da Sra. Yara Tupinambá, respectivamente Diretor Executivo e
Diretora-Presidente do Instituto Yara Tupinambá (15/12/2007). Passa-
se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.698/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relatora:
Deputada Maria Lúcia Mendonça) e pela aprovação, no 1º turno, do
Projeto de Lei nº 1.799/2007 (relatora: Deputada Rosângela Reis, em
virtude de redistribuição). Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião extraordinária do dia
19/12/2007, às 15 horas, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Rosângela Reis - Antônio Genaro.

ATA DA 38ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
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FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/12/2007
Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Jayro Lessa, Agostinho Patrús Filho, Lafayette de Andrada e
Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Jayro Lessa, declara
aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes
que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
da Comissão. 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 Presidente retira a
matéria constante na pauta. 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, para apreciação dos Projetos de Lei nºs 27, 596, 598,
817, 864, 1.124, 1.584, 1.745, 1.805, 1.828 e 1.879/2007, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada -

Sebastião Helvécio - Agostinho Patrús Filho.
ATA DA 39ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/12/2007
Às 20h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Jayro Lessa, Agostinho Patrús Filho, Antônio Júlio, Lafayette de
Andrada, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Délio Malheiros, Irani Barbosa, Paulo Cesar e
Wander Borges. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Jayro Lessa, 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 do Deputado Sávio Souza Cruz, Presidente da Comissão de
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Meio Ambiente e Recursos Naturais, solicitando aos relatores do
PPAG e do Orçamento-2008 a previsão de recursos financeiros para a
preservação e a recuperação de nascentes na Bacia Hidrográfica do
Rio Doce. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto
de Lei nº 1.805/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de
Administração Pública (relator: Deputado Antônio Júlio). Suspende-se
a reunião. Às 23h38min são reabertos os trabalhos com a presença
dos Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Lafayette de Andrada,
Sebastião Helvécio e Délio Malheiros (substituindo este ao Deputado
Agostinho Patrús Filho, por indicação da Liderança do PV). São
aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela aprovação, no 2º
turno, dos Projetos de Lei nºs 598/2007 na forma do vencido no 1º
turno (relator: Deputado Sebastião Helvécio); 1.584/2007 na forma do
vencido no 1º turno com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Lafayette
de Andrada); 1.879/2007 na forma do vencido no 1º turno (relator:
Deputado Zé Maia); e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei
nº 1.828/2007 (relator: Deputado Jayro Lessa, em virtude de
redistribuição). O parecer sobre o Projeto de Lei nº 1.124/2007, no 1º
turno, deixa de ser apreciado em virtude de solicitação de prazo
regimental pelo relator, Deputado Sebastião Helvécio. Os Projetos de
Lei nºs 27, 817 e 1.745/2007 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 e para reunião
extraordinária, em 19/12/2007, às 14h15min, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Ademir Lucas -

Sebastião Helvécio.
ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SAÚDE NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 18/12/2007
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Às 14h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio, Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e
Ruy Muniz, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Fahim Sawan. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Carlos Mosconi, 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 apurar as
consequências para a saúde humana provocadas pela adição de água
oxigenada e soda cáustica ao leite comercializado no Estado. A
Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para ouvir as Sras.
Cláudia Parma Machado, Gerente de Vigilância Sanitária de Alimentos
da Secretaria de Saúde; Flávia Helena Paiva, nutricionista; Lilian Luiza
Pires e Liliane Denise Miranda Menezes, veterinárias, representando
o Dr. Altino Rodrigues Neto, Diretor-Geral do Instituto Mineiro de
Agropecuária - IMA; e Sr. Celso Moreira, Presidente do Sindicato das
Indústrias de Laticínios de Minas Gerais, que são convidados a tomar
assento à mesa. O Presidente, como autor do requerimento que deu
origem ao debate, passa a fazer as suas considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra aos convidados, para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. 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, 20 de dezembro de 2007.
Carlos Mosconi, Presidente - Hely Tarqüínio - Sebastião Costa.

ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
18/12/2007

Às 14h32min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gustavo Valadares, Gil Pereira e André Quintão (substituindo este ao
Deputado Paulo Guedes, por indicação da Liderança do PT),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
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Presidente, Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado André
Quintão, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a deliberar sobre proposições da Comissão. O
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Resolução nº
716/2007 e Projetos de Lei nºs 1.803/2007, no 1º turno (Deputado
Gustavo Valadares) e 1.612/2007, em turno único (Deputado Juninho
Araújo). 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 Gustavo Valadares, que conclui pela
rejeição do Projeto de Resolução nº 716/2007, no 1º turno, o
Presidente defere o pedido de vista do Deputado Gil Pereira. Retira-se
o Deputado Gil Pereira. Registra-se a presença do Deputado Juninho
Araújo. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela rejeição,
no 1º turno, do Projeto de Lei nº 1.803/2007 (relator: Deputado
Gustavo Valadares). Retira-se o Deputado André Quintão. Registra-se
a presença do 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
e votação, são aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os
Projetos de Lei nºs 607 e 842/2007 (relator: Deputado Gil Pereira);
1.612 e 1.644/2007 (relator: Deputado Juninho Araújo) e 1.667/2007
(relator: Deputado Paulo Guedes), que receberam parecer por sua
aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 1.594, 1.596, 1.600, 1.631, 1.633,
1.634, 1.635, 1.636, 1.641, 1.647, 1.652, 1.654, 1.662 e 1.665/2007.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. Submetido a
votação, é aprovado requerimento dos Deputados Délio Malheiros e
Carlos Pimenta, em que solicitam a realização de reunião conjunta
com a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte para,
em audiência pública, debater notícia vinculada pela imprensa de que
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a Prefeitura de Belo Horizonte implantará o sistema de rodízio de
veículos, nos moldes do que existe na cidade de São Paulo, bem
como a aplicação de multas por via eletrônica. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência convoca os Deputados para reunião
extraordinária de amanhã, 19/12/2007, às 15h, com a finalidade de
apreciar o Parecer para o 1º Turno do Projeto de Resolução nº
716/2007, agradece a presença dos parlamentares, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Gustavo Valadares, Presidente - Djalma Diniz - Inácio Franco.

ATA DA 26ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/12/2007
À 0h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, Chico Uejo, Domingos Sávio,
Inácio Franco e Weliton Prado (substituindo este ao Deputado André
Quintão, por indicação da Liderança do PT), membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado
Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado 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. O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições,
para as quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei
nºs 1.770/2007, no 2º turno (Deputado Inácio Franco); 1.854/2007, no
2º turno (Deputado Domingos Sávio); e 1.876/2007, no 2º turno
(Deputado Chico Uejo). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Na fase de discussão
do parecer do relator, Deputado Inácio Franco, que conclui pela
aprovação do Projeto de Lei nº 1.770/2007, no 2º turno, na forma do
vencido ao 1º turno, é recebida proposta de emenda da Deputada
Elisa Costa. Submetido a votação, é aprovado o parecer, salvo
proposta de emenda. Em seguida, é submetida a votação e rejeitada a
proposta de emenda, sendo aprovado o parecer pela aprovação, no 2º
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turno, do Projeto de Lei nº 1.770/2007 na forma do vencido no 1º
turno. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua
vez, no 2º turno, o Projeto de Lei nº 1.854/2007 (relator: Deputado
Domingos Sávio) na forma do vencido no 1º turno; e o Projeto de Lei
nº 1.876/2007 (relator: Deputado Chico Uejo). Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas - Inácio Franco -

Sávio Souza Cruz.
ATA DA 14ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 19/12/2007
Às 9h31min, 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 Lafayete de Andrada, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Gilberto Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir e votar pareceres em fase de redação final e acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 410, 890, 1.352, 1.553,
1.608, 1.629, 1.668, 1.684, 1.687, 1.688, 1.693, 1.694, 1.695, 1.696,
1.702, 1.710, 1.713, 1.714, 1.715 e 1.717/2007 (Deputado Gilberto
Abramo); 1.721, 1.727, 1.729, 1.734, 1.740, 1.743, 1.744, 1.746,
1.757, 1.769, 1.771, 1.773, 1.774, 1.777, 1779, 1.787, 1.790, 1.793,
1.822 e 1.843/2007 (Deputada Gláucia Brandão). Passa-se à 2ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão e a votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 410, 890, 1.352,
1.553, 1.608, 1.629, 1.668, 1.684, 1.687, 1.688, 1.693, 1.694, 1.695,
1.696, 1.702, 1.710, 1.713, 1.714, 1.715 e 1.717/2007 (relator:
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Deputado Gilberto Abramo); 1.721, 1.727, 1.729, 1.734, 1.740, 1.743,
1.744, 1.746, 1.757, 1.769, 1.771, 1.773, 1.774, 1.777, 1779, 1.787,
1.790, 1.793, 1.822 e 1.843/2007 (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, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão - Rosângela

Reis.
ATA DA 16ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 20/12/2007
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Gilberto Abramo e Délio Malheiros
(substituindo este ao Deputado Agostinho Patrús Filho, por indicação
da Liderança do PV), 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 Gilberto Abramo, 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 saída do Deputado Délio
Malheiros e a presença do Deputado Agostinho Patrús Filho. A
Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projeto de Lei nº 1.737
(Deputado Agostinho Patrús Filho) e 1.738/2007 (Deputado Gilberto
Abramo). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os Pareceres de
Redação Final dos Projetos de Lei nºs 1.737 (relator: Deputado
Agostinho Patrús Filho) e 1.738/2007 (relator: Deputado Gilberto
Abramo). A Presidência suspende a reunião. Reabertos os trabalhos,
com a presença da Deputada Gláucia Brandão e dos Deputados
Agostinho Patrús Filho e Luiz Humberto Carneiro (substituindo este ao
Deputado Lafayette de Andrada, por indicação da Liderança do BSD),
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o Presidente, Deputado Agostinho Patrús Filho, agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para as
próximas reuniãos extraordinárias, de logo mais às 14h30min e às 20
horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão - Vanderlei

Jangrossi.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 8 DE JANEIRO DE 2008

ATAS
ATA DA 91ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/12/2007
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Lafayette de

Andrada
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discurso do

Deputado Vanderlei Miranda; aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª
Fase: Discussão e Votação de Pareceres: Pareceres de Redação
Final do Projeto de Resolução nº 1.887/2007 e dos Projetos de Lei nºs
524, 1.404, 1.414 e 1.585/2007; aprovação; suspensão e reabertura
da reunião; questão de ordem; Pareceres de Redação Final dos
Projetos de Lei nºs 1.737 e 1.738/2007; aprovação - Decisão da
Presidência - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro; discurso do
Deputado Carlos Pimenta; aprovação - Votação, em turno único, do
Projeto de Lei nº 1.676/2007; discurso do Deputado Sargento
Rodrigues; votação do projeto, salvo emenda; aprovação; votação da
Emenda nº 1; aprovação - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei
nº 1.584/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno, com a
Emenda nº 1 - Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº
1.879/2007; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão,
em 2º turno, do Projeto de Lei nº 598/2007; discursos dos Deputados
Antônio Júlio e Weliton Prado; encerramento da discussão; votação do
projeto; aprovação na forma do vencido em 1º turno - Discussão, em
2º turno, do Projeto de Lei nº 755/2007; encerramento da discussão;
discursos dos Deputados Carlin Moura e Vanderlei Miranda; questão
de ordem; discursos dos Deputados Getúlio Neiva, André Quintão e
Domingos Sávio; suspensão e reabertura da reunião; questão de
ordem; votação do projeto, salvo emendas; aprovação na forma do
vencido em 1º turno; verificação de votação; ratificação da aprovação;
votação das Emendas nºs 1 a 6; aprovação - Discussão, em turno
único, do Projeto de Lei nº 1.615/2007; discurso do Deputado André
Quintão; registro de presença; prorrogação da reunião; discursos da
Deputada Elisa Costa e do Deputado João Leite - Encerramento.
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Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Roberto

Carvalho - Dinis Pinheiro - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes -
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir Paraca - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio -
Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano -
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 - 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 - 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 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 Gilberto Abramo, 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 Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, desejo apenas fazer
uma observação à leitura da ata feita pelo Deputado Gilberto Abramo.
É possível que o número do projeto tenha sido grafado errado. O caro
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colega leu-o duas vezes. Da primeira vez, foi dito 755, que é o correto,
mas, da segunda, em vez de 755, foi dito 555. Pode ter sido um lapso
do nobre colega.

O Sr. Secretário - Foi um lapso da minha parte. O número é 755.
O Deputado Vanderlei Miranda - Agradeço a meu professor

particular de português, o Deputado Durval Ângelo, que me faz um
aparte meio estranho, o qual aceito, dizendo que lapso significa
esquecimento. Foi exatamente isso o que quis dizer. O Secretário
esqueceu-se de que era 755 e pronunciou 555. As gravações aí estão
para confirmar. Contudo, agradeço ao meu assessor para assuntos de
português, o Deputado Durval Ângelo.

Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a por
aprovada.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Discussão e Votação de Pareceres
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência passa à 2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a
discussão e a votação de pareceres e a votação de requerimentos.

- A seguir, são submetidos à discussão e votação e aprovados, cada
um por sua vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de
Resolução nº 1.887/2007, da Mesa da Assembléia, que dispõe sobre
as especialidades e as atribuições dos cargos de provimento efetivo
da Secretaria da Assembléia Legislativa e dá outras providências (À
promulgação.); e dos Projetos de Lei nºs 524/2007, do Deputado Dinis
Pinheiro, que autoriza o Poder Executivo a doar imóvel que descreve
ao Município de Jequeri; 1.404/2007, do Deputado Mauri Torres, que
autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Nova Era o imóvel
que especifica; 1.414/2007, do Governador do Estado, que altera o
art. 1º da Lei nº 12.688, de 15/12/97; e 1.585/2007, do Governador do
Estado, que altera a Lei nº 6.763, de 26/12/75, que consolida a
legislação tributária do Estado (À sanção.).

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
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trabalhos.
Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.
Questão de Ordem

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, todos nós acompanhamos pela imprensa o fim da greve
de fome do Bispo D. Luiz Flávio Cappio. Ontem pela manhã, eu e o
ex-Embaixador Tilden Santiago, ex-Deputado Federal do PT,
encaminhamos por “e-mail” para várias entidades e para os jornais,
uma carta que gostaria de toná-la pública: (- Lê:)

“Mane nobiscum”, Luiz Flávio Cappio, se uma gaiola passar por aí,
subindo o Velho Chico, na direção de Minas, venha para Pirapora, que
seremos muitos os amigos, barranqueiros ou não, mineiros,
brasileiros, até estrangeiros, a acolhê-lo no cais, porque preferimos
você vivo, como confessor da fé, participando de uma caminhada de
saída do Egito, que não termina com a transposição do nosso rio.
“Mane nobiscum”. Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem
chegando. Passe a noite em Emaús, na cidade dos homens, não volte
a Jerusalém, a cidade de Deus. O povo libertador e libertado ainda
caminha nas trevas da dominação. “Mane nobiscum”, partindo o pão e
bebendo o vinho da alegria, na esperança do alvorecer com água, pão
e liberdade para todos. Sabemos que seu gesto de resistência não
significa desistência de uma luta, que poderá não ser coroada de
êxito. Acompanhamos com respeito sua firmeza em doar a vida para
os pobres e para o Rio São Francisco. Aliás, confessor da fé você já é
há 33 anos, quando abandonou o convento em São Paulo e um
caminhoneiro o trouxe para o Nordeste - para viver o franciscanismo
junto das populações ribeirinhas da Bahia, onde você acabou Bispo,
sucessor dos apóstolos. Confessor da fé você já é, como Francisco,
nosso pai, como Vicente de Paulo, D. Bosco e tantos outros.
Continuar confessor da fé até a morte ou sublimá-la com sua
imolação, caso se torne impossível um diálogo verdadeiro e
transparente, só a fortaleza do espírito em sua consciência individual
é que decidirá. Confiamos em você, por ser um ser iluminado. O
respeito à sua decisão e à força d'Aquele que sopra onde quer não
nos impede de desejá-lo vivo, como um amigo e irmão de caminhada.
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É que com a transposição ou sem ela, a revitalização e a solução para
o semi-árido são tarefas e missões inadiáveis, acabando de uma vez
por todas com a indústria da seca. “Mane nobiscum’”.

Há uma semana, junto com três Deputados das Comissões de
Direitos Humanos e Meio Ambiente da Assembléia Legislativa de
Minas Gerais, João Leite (PSDB), Gil Pereira (PP) e Fábio Avelar
(PSC) e servidores daquela Casa, tivemos a alegria de conhecê-lo ou
revê-lo. Vimos você lúcido, calmo, consciente e fiel a uma missão
profética que carrega misticamente dentro de si: os pobres das
regiões ribeirinhas, as águas de um rio, as barrancas com pouca mata
ciliar ou assoreadas, os peixes, a fauna e a flora do cerrado, o profeta
de Nazaré no solo seco da Judéia, o trovador medieval da Umbria.
Missão espiritual vivida nesse cenário messiânico, que é o Nordeste
brasileiro, que no passado conheceu líderes como você. A civilização
contemporânea, D. Luiz Flávio, marcada pelo sufoco do mercado, pelo
absolutismo do crescimento econômico, pela acumulação sem limites
graças ao avanço científico e tecnológico, pela ganância e
insensibilidade do agro-hidronegócio, pela tecnocracia predominante,
pelo império da economia sobre a política, a ética, a ecologia, a
ecopolítica, a filosofia, a sabedoria, a espiritualidade, tem grande
dificuldade de entender fatos e mensagens densos de carga profética
e mística. Somos uma geração pouco disposta a ler a grandeza
interior dos mortais, especialmente quando estes, como você, nos
colocam de cheio a interação vida e morte, seja na vivência dos
pobres, seja no seu destino pessoal, seja na existência de um rio. Mas
os pobres, com quem você vive há 33 anos, têm ouvidos e coração
para entendê-lo e correr em massa, como vimos nós e os outros três
Deputados: a igrejinha e a árvore onde você jejua. Aprendemos do
Mestre que certos males na terra dos homens só serão resolvidos
com muito jejum e oração e são combatidos com eficácia profética.
Uma contraposição profética e mística é uma denúncia que está longe
de se assemelhar ao jogo, freqüentemente aparente, só para inglês
ver, de situação e oposição política, mais teatro que política, na busca
do poder pelo poder. Se não considerarmos posições individuais de
políticos, qual a posição, hoje, dos partidos políticos brasileiros, em
face do problema do semi-árido, da revitalização, da transposição e
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em face do jejum, no qual você se imola? Simplesmente não existe.
Os partidos são omissos. Mas é bem verdade que além dos filhos do
sertão, não são poucos aqueles que se sensibilizam com seu gesto,
nacional e internacionalmente, apesar de não ter você a força do
poder e da mídia. É muito mais fácil para setores da mídia nacional e
algumas personalidades incomodadas do poder civil ou eclesiástico
tentar divulgar a interpretação de que estamos diante de uma postura
suicida, como se isso tranqüilizasse a consciência inquieta em face do
choque provocado pelo gesto heróico desse sucessor dos apóstolos.
Saiba perdoar, D. Luiz Flávio, o que faz parte da lógica do “depositum
fidei", e não da racionalidade política. É que antes de ser sucessor dos
apóstolos, você foi e permanece um filho de Francisco, que levou a
sério sua filiação franciscana. A multidão daqueles que vêm da grande
tribulação estará com você, D. Luiz Flávio, mártir ou confessor da fé,
pouco importa. Mas se você nos perguntar nossa preferência,
dizemos-lhe com simplicidade, carinho e ternura: “mane nobiscum” -
como em Emaús. Fica conosco, Luiz Flávio, vivo, na comunhão de
Casaldáliga, Geraldo Lyrio, Aloísio, Lellis, Balduíno, Serafim, José
Maria Pires, Paulo Evaristo, Fragoso e tantos outros sucessores dos
apóstolos. “Mane nobiscum” em memória de Hélder Câmara, Távora,
João Batista Motta, Luís Fernandes, Austregésilo, Luciano e tantos
outros confessores da fé. “Mane nobiscum” na luta pela revitalização
do Velho Chico, pela revitalização de nossa Pátria, da Nação e do
povo, como sonhava Tiradentes em Ouro Preto. O ideal seria que os
dois Luízes, para usar uma expressão do amigo Antônio Faria,
pudessem dialogar diretamente, sem intermediários, olhos nos olhos,
como aconteceu na Caravana do Rio São Francisco, de 2001. Um
diálogo franco, transparente, sincero, sem rodeios, não oportunista,
corno merecem o nosso povo e os dois Luízes. “Mane Nobiscum”,
Luiz Flávio! Suba numa gaiola! Suba o Velho Chico! Venha fortalecer
sua saúde nas montanhas de Minas para, juntos, renascidos,
descermos o rio revitalizado em Minas, na Bahia, em Pernambuco, em
Alagoas, em Sergipe, degustando a autêntica integração nacional,
popular e democrática. Seus irmãos e amigos desde a Caravana de
2001, da Serra da Canastra até Juazeiro, Petrolina e Sobradinho:
Tilden Santiago, ex-Embaixador do Brasil em Cuba; Durval Ângelo,
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Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia
Legislativa do Estado de Minas Gerais”. Essa expressão - “Mane
nobiscum” - é do Evangelho de Emaús. Quando Jesus se afasta dos
apóstolos depois de toda a caminhada, um deles diz: “Fica conosco,
permanece conosco, pois é tarde, e a noite já vem”. Também fazemos
este apelo: Fica conosco, Dom Luiz, porque a luta é grande. Ainda
temos um longo caminho pela frente, para que o agronegócio e o
hidronegócio não se sobreponham à lógica da vida. “Mane nobiscum”,
D. Luiz Cappio.”

- A seguir, são submetidos à discussão e votação e aprovados, cada
um por sua vez, os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei
nºs 1.737/2007, do Governador do Estado, que autoriza abertura de
crédito suplementar de R$141.971.144,65 ao Orçamento Fiscal do
Estado em favor do Tribunal de Justiça do Estado; e 1.738/2007, do
Governador do Estado, que autoriza abertura de crédito suplementar
de R$46.472.650,00 ao Orçamento Fiscal do Estado em favor do
Ministério Público do Estado (À sanção.).

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência vai responder à questão de ordem formulada pelo

Deputado Padre João na reunião extraordinária realizada ontem, à
noite. Assiste razão ao parlamentar quanto ao fato de a partir de hoje
estar esgotado o prazo para apreciação por esta Casa do veto oposto
pelo Governador à Proposição de Lei nº 18.024, que até a meia-noite
de ontem aguardava parecer da comissão especial designada para tal
finalidade. Considerando que naquela data, no momento em que se
determinou a inclusão de matérias na ordem do dia de hoje, ainda não
havia se esgotado o referido prazo, a Presidência determinou na
manhã de hoje a remessa do processo ao Plenário para que então
possa incluir a proposição em ordem do dia na próxima data em que
for realizada reunião deliberativa. A Presidência esclarece, ainda, que
o mesmo procedimento foi adotado anteriormente, na tramitação de
outros vetos.

Mesa da Assembléia, 20 de dezembro de 2007.
Alberto Pinto Coelho, Presidente.

2ª Fase
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a
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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 Luiz

Humberto Carneiro, solicitando a inversão da pauta desta reunião, de
modo que os Projetos de Lei nºs 1.584, 1.879, 598, 755 e 1.615/2007
sejam apreciados em 1º lugar, nesta ordem, e os Projetos de Lei nºs
1.116 e 1.616/2007 sejam apreciados em último lugar. Com a palavra,
para encaminhar a votação, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Apenas gostaria de uma explicação.
Estamos passando a votação do Orçamento e do PPAG para o
primeiro lugar, e alguns projetos para o último lugar?

O Sr. Presidente - Não. O orçamento será votado em último lugar.
Antecede ao orçamento o Projeto denominado e conhecido como
Mata Seca, e, antes deste, o PPAG. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

Votação, em turno único, do Projeto de Lei n° 1.676 /2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Tribunal de Justiça Militar do
Estado a abrir créditos suplementares ao seu orçamento para o
exercício de 2007. A Comissão de Fiscalização Financeira opina pela
aprovação do projeto com a Emenda nº 1, que apresenta. Com a
palavra, para encaminhar, o Deputado Sargento Rodrigues.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, pode ficar
descansado que serei muito breve, mas não poderia deixar de fazer o
encaminhamento dessa matéria, mesmo porque ontem ocupamos a
tribuna desta Casa para fazer um desabafo em relação ao Tribunal de
Justiça Militar. Sabemos perfeitamente, por meio dos dados que nos
foram repassados, que houve uma evolução do orçamento do Tribunal
de Justiça Militar da ordem de R$15.000.000,00, em 2004, para
R$26.000.000,00, em 2007. Fiz aqui um paralelo, Sr. Presidente. Há
poucos dias, o Governador Aécio Neves anunciou socorro à região
Norte mineira, onde morreram 120 mil cabeças de gado devido ao
castigo da seca. Sabemos que R$21.000.000,00 servirão para atender
milhares de famílias do Norte de Minas, milhares de pessoas terão
sua fome aliviada, e certamente, por um bom período, essas famílias
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serão assistidas em vários aspectos, não apenas por meio de cestas
básicas, mas com a reconstrução de suas casas e com o apoio que o
governo do Estado dará àquela região. Por outro lado, há o Tribunal
de Justiça Militar pedindo autorização ao Poder Executivo para
remanejar até 5% da sua receita da forma que melhor lhe convier.
Não apenas de acordo com o meu entendimento mas de vários
Deputados desta Casa, precisamos fazer uma reflexão neste
momento, quando estamos prestes a votar o projeto que trata do
orçamento do Tribunal de Justiça Militar. Quero lembrar que está em
tramitação nesta Casa a Proposta de Emenda à Constituição nº 37, de
autoria do Deputado Durval Ângelo, assinada por 52 Deputados.
Lembro ainda aos ilustres Deputados e às ilustres Deputadas que
essa proposta extingue o Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais,
fazendo com que o Governador do Estado destine R$26.000.000,00
ao Tribunal de Justiça do Estado. Deputados Carlin Moura e André
Quintão, tenho certeza de que esses R$26.000.000,00 servirão para
apoiar as várias comarcas do interior. Deputado Getúlio Neiva,
tivemos a oportunidade de nos dirigir, com a Comissão de Segurança
Pública, à Comarca de Águas Formosas, para atender ao pedido do
Juiz Emerson, que solicitou mais um assessor, em função do grande
volume de processos sob sua responsabilidade. Então, esse recurso
possibilita aumentar o número de Juízes nas comarcas, de
assessores, informatizar a Justiça comum, que, quando vai ao interior,
promove justiça. Mas, de forma proporcionalmente inversa, por meio
do Projeto de Lei Complementar nº 26/2007 - estamos alertando esta
Casa -, o Tribunal de Justiça Militar quer criar mais três Auditorias no
interior. Quando a Justiça Militar vai ao interior promove injustiça
militar, porque o Juiz será cooptado de forma muito sutil, sorrateira.
Primeiro, lhe oferecerão um motorista, policial militar; depois, uma
telefonista, uma policial bonita e inteligente para atender ao telefone
do Juiz; posteriormente, será convidado para ser paraninfo da turma
de Soldados; enfim, será condecorado. Essa é a forma sutil,
escamoteada de se cooptar o Juiz.

Deputado Getúlio Neiva, o que estou relatando pode ser ouvido dos
Juízes de 1ª Instância, que não querem a criação das Auditorias
Militares no interior do Estado, porque sabem que esse
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desdobramento acontecerá. Os Conselhos de Sentença, formados por
um Juiz Togado e quatro Juízes Oficiais, não terão sequer número
suficiente para o revezamento dos Oficiais no Conselho de Sentença.
Daqui a pouco, haverá praças sendo julgados por Oficiais com quem
tiveram problemas em seu dia-a-dia. Deputado Getúlio Neiva, fiz um
recorte, dizendo que, hoje, compõem o Tribunal de Justiça Militar dois
Coronéis, ex-Comandantes-Gerais, um da Polícia Militar e outro do
Corpo de Bombeiros. Essas autoridades estão, praticamente,
anulando todos os atos cíveis dos Juízes Togados de 1ª Instância. Se
fizermos uma pesquisa com os seis Juízes Togados da 1ª Instância
da Justiça Militar, eles relatarão a todos os Deputados, com a maior
clareza, o que os Coronéis estão fazendo no Tribunal de Justiça
Militar: simplesmente reformam sentenças, porque, senão, terão de
assinar um atestado de burrice. Muitos deles determinaram a
expulsão e a punição de policiais e, agora, estão na condição de
revisores, no 2º grau de jurisdição. Isso é um absurdo, Deputado
Ademir Lucas! V. Exa. conhece muito bem, opera o direito e sabe o
que isso representa para o jurisdicionado. É simplesmente decretar a
falência de uma ação judicial, pois não será o Coronel, ex-
Comandante-Geral, que demitiu o Soldado, o Cabo, quem vai querer
voltar atrás na condição de Juiz. Pelo contrário, principalmente na
condição de Juiz, podendo reformar a sentença em 1ª instância. A
Emenda à Constituição nº 45 trouxe esse problema, que é latente na
Justiça Militar. Logo é necessário que esta casa aprecie o mais rápido
possível a proposta de emenda à Constituição do Deputado Durval
Ângelo, que vem extinguir o Tribunal de Justiça Militar. Tenho certeza
absoluta de que os R$26.000.000,00 que estão sendo gastos com o
Tribunal serão melhor aplicados pelo Desembargador Orlando Adão,
Presidente do Tribunal de Justiça, que certamente criará mais varas,
comarcas e oferecerá melhor assessoria e informatização para os
juízes. Não tenho como votar favoravelmente ao Tribunal de Justiça
Militar. Nosso voto é contrário, até por coerência. Alerto os ilustres
Deputados para que, quando o Presidente colocar a Proposta de
Emenda à Constituição nº 37 em votação, esta Casa possa
manifestar-se unanimemente e fazer justiça ao povo de Minas Gerais.
Obrigado, Sr. Presidente.



153

O Sr. Presidente - 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 turno
único, o Projeto de Lei nº 1.676/2007 com a Emenda nº 1. À Comissão
de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.584/2007, do
Governador do Estado, que altera a Lei nº 14.941, de 29/12/2003, que
dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos. A Comissão de Fiscalização Financeira
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. 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 1.584/2007 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 1.879/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a contratar
operação de crédito com o Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento - Bird. 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 1.879/2007
na forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 598/2007, do
Governador do Estado, que altera a Lei nº 15.522, de 1º/6/2005, que
autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o
Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID -, destinada à
execução do Programa de Eletrificação Rural - Pronoroeste. A
Comissão de Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto
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na forma do vencido em 1º turno. Em discussão, o projeto. Com a
palavra, para discutir, o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, gostaria de marcar um
posicionamento. Há cerca de três anos, o governo do Estado e a
Cemig fizeram propagandas informando que teriam resolvido todos os
problemas de investimento na região do Noroeste de Minas. Passados
três anos de excessiva publicidade, tivemos que aprovar uma
proposta de aumento desse investimento. Agora, outra vez, a situação
do Noroeste não foi resolvida. Não sou contra o governo pedir
autorização para fazer empréstimo. Quanto a esse do Bird, por
exemplo, nesses 16 anos que estou aqui, desde a época do
Governador Eduardo Azeredo, tentam fazê-lo, não conseguem e
estamos sempre renovando a legislação. Esse do Noroeste, mais uma
vez, mostra que há alguma coisa equivocada. Penso que estava na
hora de a Assembléia Legislativa tomar um posicionamento com as
questões de investimento da Cemig. Está na hora de a Assembléia
Legislativa criar uma comissão especial ou CPI para analisar Cemig
no nosso Estado de Minas Gerais. As denúncias chegam aqui para
todos os Deputados - e estes, às vezes, não querem se manifestar
sobre elas - e se referem às questões das licitações que hoje são
feitas na Cemig para o Luz para Todos, por exemplo. O Governador
assinou um decreto no dia 14, isentando de ICMS as compras feitas
pelas empreiteiras na questão do investimento do Luz para Todos. O
contrato era de 2004 e agora foi renovado. Outra vez, o mesmo
decreto com a mesma listagem de material. Então, essas coisas estão
muito estranhas. Não somos contra investimentos do governo e
queremos que a Cemig seja ágil e funcione, mas está ficando meio
esquisita e nebulosa a forma como a Cemig tem feito suas licitações,
a começar pelo Luz para Todos, que foi bastante questionado pela
Eletrobrás e pelo Ministério Público. Nós mesmos chegamos a
apontar algumas suspeitas que foram, depois, analisadas e aceitas,
porque Minas Gerais pagou, por ponto de energia elétrica do Luz para
Todos, três vezes o preço da média nacional. Foi feito um “pool” de
empresas de construção pesada que não sabiam o que era fazer
construção para energia elétrica e ganharam as concorrências. Aliás,
uma delas, uma grande empresa de construção, já pulou do barco,
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não querendo mais participar desses contratos com a Cemig.
O governo, de forma bastante clara, pede esses empréstimos

repetitivamente para o mesmo investimento. É isso que me assusta e,
por isso, apresentei um pedido de informação na Comissão de
Fiscalização Financeira. Espero, Sr. Presidente - e faço um apelo a V.
Exa. -, que, na volta dos trabalhos no início do próximo ano, os
requerimentos apresentados por nós solicitando informações à Cemig,
à Ademg e à Loteria Mineira, enfim, todos esses requerimentos
aprovados pela Comissão tenham vazão. Devemos cobrar desses
órgãos as informações, pois exercemos o nosso papel de tomar
conhecimento do que se passa. Na maioria das vezes, damos opinião
ou falamos por informações, mas precisamos das oficiais, até para
mudar, se for o caso, os nossos pronunciamentos e as nossas
condutas. Quero deixar este nosso posicionamento. É lógico que
votaremos a favor, porque há duas coisas que não gosto muito de
questionar: crédito suplementar ao orçamento do Estado e pedido de
empréstimo, pois isso é problema do governo que sabe onde dói o
calo. Mas podemos fazer esse questionamento, quando empréstimos
são reiteradamente votados: o do Bird e do Plano Noroeste. Então,
gostaria de receber essas informações para que pudéssemos
continuar votando os empréstimos. Com certeza, no ano que vem,
pedirão o mesmo empréstimo com um valor menor. Aliás, na
Comissão, havia um grave erro: o governo pediu, para um acerto de
contas, R$20.000.000,00 e eles puseram na lei R$20.000.000.000,00.
Disse que aquilo era o orçamento de todo o Estado, que são
R$35.000.000.000,00. Como haverá um empréstimo para fazer um
investimento no Plano Noroeste? Vi que esse era um erro informal
que poderia servir de chacota ou para alguém levantar suspeitas.
Mostrei isso na hora e disse que era erro de digitação, mas eram
R$20.000.000.000,00. Então, Sr. Presidente, quero dizer que
apresentamos requerimentos e esperamos que, em fevereiro, a Cemig
possa nos informar como andam os investimentos e as obras no
Noroeste, o mais importante.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Weliton
Prado.

O Deputado Weliton Prado - Também não poderia deixar passar em
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branco. O Deputado Antônio Júlio disse bem que a Cemig
praticamente fez contratos para a execução do Programa Luz para
Todos em valores três vezes maiores. Agora, há esse empréstimo
para fazer eletrificação no Noroeste mineiro, o que é tão necessário.
Realizamos duas audiências públicas pela Comissão de Assuntos
Municipais. Uma delas foi solicitada pelo Deputado Paulo Cesar e se
realizou em João Pinheiro. A outra audiência foi solicitada pelo
Deputado Almir Paraca e realizou-se em Paracatu, com um grande
número de pessoas que, agora, terão possibilidade de fazer a ligação
elétrica, que realmente é uma necessidade. Realizamos outras
audiências com o Deputado Paulo Guedes no Norte de Minas e com a
Deputada Elisa Costa em Araçuaí. Foram audiências muito
produtivas. Encaminharemos pela aprovação do projeto. Porém,
sinalizo que a Cemig dará um grande presente no final do ano. A
população pode pensar que receberá esse presente, mas, não, quem
receberá esse presente são os acionistas da Cemig, que dividirão os
dividendos da empresa. De acordo com o art. 31 do seu estatuto
social, o pagamento da segunda parcela dos proventos é referente ao
exercício de 2006 e ocorrerá no dia 28/12/2007. A Cemig distribuirá o
presente de Papai Noel. Sabem qual é o valor que os acionistas
receberão? São R$689.000.000,00. Isso é mais do que meio bilhão de
reais. O maior prêmio da Mega-Sena pago foi em torno de
R$50.000.000,00. Isso é muito mais que 10 vezes o valor do maior
prêmio pago pela Mega-Sena. Mais que meio bilhão de reais,
R$689.000.000,00, serão distribuídos para os acionistas da Cemig:
em torno de 42,3% do capital estrangeiro; há outra empresa de capital
internacional com 14%; o Estado fica com 23% e o capital nacional
com 20%. Então, mais de 75% dos dividendos não ficarão com o
Estado, que tem apenas 23%. É um grande presente de Natal a ser
dividido com os acionistas estrangeiros, com aqueles que não são
brasileiros. O dinheiro das famílias mineiras enriquece as reservas de
fundo de empresas de outros países. É um grande presente de Papai
Noel, que é a segunda parcela, mais de meio bilhão de reais.
Encaminhamos favoravelmente à aprovação do projeto, mas registro
essa constatação. Continuaremos, com muita firmeza, a campanha
pela redução da tarifa de energia elétrica, para pegar abaixo-
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assinados em todas as regiões do Estado e levá-los até a Aneel, a fim
de exigirmos uma posição firme para reduzir a energia elétrica a um
valor significativo. Não queremos apenas impedir o aumento,
queremos a redução da tarifa.

O Sr. Presidente - Não há outros 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 598/2007 na
forma do vencido em 1º turno. À Comissão de Redação.

Discussão, em 2º turno, do Projeto de Lei nº 755/2007, do Deputado
Vanderlei Miranda, que altera o “caput” do art. 3º da Lei nº 14.870, de
16/12/2003, que dispõe sobre a qualificação de pessoa de direito
privado como organização da sociedade civil de interesse público -
Oscip. A Comissão de Administração Pública 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.
Encerra-se a discussão. Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, a Bancada do PT, com o
PCdoB, em 2º turno, volta a encaminhar contrariamente a proposta de
alteração da legislação que regulamenta a organização de sociedade
civil de interesse público. A votação acontece justamente num
momento muito preocupante, Sr. Presidente, porque devemos
ressaltar que reconhecemos o papel do terceiro setor. Reconhecemos
o papel das ONGs no que diz respeito à complementação do papel do
poder público. Mas, em Minas Gerais, o terceiro setor está
ultrapassando o limite. Atualmente, em nosso Estado, as Oscips
passaram a ter uma dimensão que nos preocupa. Para exemplificar,
as Oscips estão atuando na Orquestra Sinfônica e no Corredor
Cultural da Praça da Liberdade. Estão atuando em áreas de
competência do poder público, como é o caso da medição de estradas
e de projetos do Pró-Acesso. Ora, isso acaba substituindo o papel do
Estado, o papel do poder público. Na linguagem popular, a Oscip é
uma ONG bastante bombada. Seus dirigentes são remunerados pelo
Estado, e nela é possível prestar serviços sem licitação. Isso é muito
grave.



158

A legislação que ora está em votação cria flexibilização na
oficialização das Oscips. Por quê? Porque ela reduz para apenas um
ano o prazo necessário para uma entidade ser reconhecida como
Oscip. Acaba avaliando o papel de uma entidade por um prazo muito
curto. Além disso, o projeto está substituindo a pessoa da entidade
pela pessoa de seu dirigente, porque permite que o dirigente da
entidade, que tenha participação há mais de um ano em uma Oscip,
dirija uma nova Oscip, e que seu tempo de experiência conte para
efeito de tempo de existência da entidade. Ora, isso é muito grave,
muito preocupante. Nos debates públicos realizados nesta Casa e
numa audiência da Comissão de Participação Popular, tivemos a
oportunidade de ouvir várias pessoas a respeito do assunto. No
projeto, está-se autorizando a Oscip a atuar na área de ensino técnico
profissionalizante. Nossa preocupação fica maior ainda. Se o projeto
for aprovado com a atual redação, haverá a possibilidade de vermos,
nas escolas públicas de Minas Gerais, Oscips promovendo o ensino
profissionalizante. O programa estadual de formação profissional, que
tem previsto R$27.000.000,00 somente para 2008, poderá ser
executado por uma Oscip que tenha apenas um ano de existência,
que não tem lastro, que a sociedade não conhece. Quando se trata de
uma entidade amplamente conhecida pela sociedade, uma entidade já
com serviços prestados, tudo bem. Mas pode ser bom uma entidade
que tem apenas um ano de existência promover cursos
profissionalizantes em nossas escolas públicas? Não podemos
concordar com esse tipo de proposição, porque isso significa portas
abertas, o caminho fácil da terceirização do Estado, da privatização do
Estado. No atual contexto, em que tanto se discute o papel do Estado
e a importância do seu fortalecimento, aprovar um projeto como esse
é dar um cheque em branco a esse tipo de entidade.

Repito: estou separando as entidades sérias, que têm experiência
comprovada e o aval da sociedade civil e que têm demonstrado
seriedade no seu trabalho. O que a legislação não pode fazer é
facilitar o caminho daqueles que não têm a devida seriedade. Não
podemos permitir, com legislação, o caminho para a picaretagem.
Muitos se dizem sérios, mas pegam a brecha da lei para utilizar
importantes serviços do poder público. Então, não se pode facilitar a
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terceirização em setores essenciais do Estado, como a educação, a
segurança pública, a ação social e a inclusão social. Estamos
mantendo o nosso encaminhamento e votando contrariamente a
proposta de lei. Achamos que essa flexibilização não favorece o
interesse público, não ajuda o princípio da publicidade e não ajuda,
especialmente, o controle social dessas entidades. Na nossa
compreensão, o terceiro setor, as organizações não governamentais e
as Oscips têm de cumprir um papel complementar. De forma alguma,
podem substituir o papel do poder público. Com a flexibilização
proposta pelo projeto, será criado o caminho fácil dessa substituição.
O voto da Bancada do PT e do PCdoB é contrário ao projeto
apresentado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Vanderlei Miranda.

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, esse projeto está
tramitando em regime de urgência, mas quero dizer, como autor do
projeto inicial, que foi ampliado pelo Substitutivo nº 1, de autoria do
governo. Particularmente, não tenho tanta urgência na sua aprovação.
Algumas dúvidas estão sendo levantadas, e a fala do Deputado Carlin
Moura preocupa-me, porque a proposta do meu projeto é produzir
mecanismos que facilitem o trabalho dos parceiros do terceiro setor.
Ao mesmo tempo em que temos bônus pela aprovação de um projeto,
temos ônus de sua aplicação. Não quero que paire sobre ele
suspeitas acerca de sua lisura. Tenho informação de que o Ministério
Público o apóia e não vê nada de irregular nele. É claro que não
haveria, pois passou pela Comissão de Constituição e Justiça e foi
considerado constitucional.

Questão de Ordem
O Deputado Vanderlei Miranda - Gostaria, portanto, Sr. Presidente,

de solicitar a V. Exa. que suspenda a reunião por alguns momentos,
para que nos reunamos com aqueles que têm dúvidas. Poderemos
dirimi-las para saber se devemos prosseguir com o assunto. Só peço
adiamento da votação do projeto. Não quero forçar uma situação. Se
há dúvidas, vamos tirá-las. Estamos na fase de discussão do projeto.
Sugiro a V. Exa. que suspenda a reunião pelo tempo que achar
necessário, para que possamos esclarecer essas dúvidas.
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O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, o Projeto de Lei nº 755
cria a possibilidade de que as Oscips contribuam com as
administrações públicas de forma substantiva. Não vejo nesse projeto
nenhuma possibilidade de se criar uma estrutura diferenciada e que
venha conspurcar a vida pública, como se sugere. Ao contrário, Oscip
é sinônimo de ONG. ONGs já existem no Brasil há muitos anos.
Muitas delas são montadas por partidos políticos e trazem uma
grande contribuição às pessoas. Claro que algumas protagonizaram
grandes escândalos nacionais, como a denúncia publicada por jornais
a respeito de apropriação indébita de R$32.000.000,00 por apenas
uma ONG. Não podemos julgar ONGs e Oscips pelos maus exemplos
de poucas. Não se pode jogar lama na idéia, mas se pode expurgar
algumas pessoas, algumas organizações que não cumpriram seu
pressuposto legal, que não cumpriram suas obrigações. Não quero
acusar as ONGs que roubaram o governo federal, mas hoje me
encontro numa situação de poder analisar esses fatos com
tranqüilidade. Existem recursos federais destinados a Minas Gerais.
Enfrentamos problemas sérios na aplicação de treinamentos em
nosso Estado, porque a Oscip que venceu a licitação para formação
de mão-de-obra de nível médio em Minas é de São Paulo. O nosso
Estado não tinha sequer uma Oscip organizada, capaz de participar
do processo de seleção. Não havia uma Oscip sequer que pudesse
disputar com São Paulo a formação de mão-de-obra profissional em
Minas Gerais. É uma questão relevante. Minas precisa estruturar-se.
Todo o Brasil se estruturou. O nosso Estado é o que possui menor
número de ONGs e de Oscips. Não estamos preparados para disputar
com São Paulo a possibilidade de nossos técnicos, nossos
professores, nossas pessoas que lidam com a sociedade trabalharem
em Minas Gerais por meio de Oscips. Se as Oscips são problemas
nacionais, que os Senadores e Deputados Federais acabem com elas.
Se as ONGs são problemas e origens de corrupção, que os
Senadores e Deputados Federais acabem com elas. Minas Gerais
não pode ficar fora da parelha. Destaco o excelente funcionamento
das ONGs de Minas Gerais, das poucas que temos, porque temos
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poucas ONGs em relação a São Paulo, apesar de termos território
muito maior e um número de Municípios também muito maior. É
incrível, Sr. Presidente, como São Paulo ganha as licitações para
ministrar os cursos de Minas Gerais. O nosso Estado não consegue
ministrar cursos que o governo federal fomenta por meio de recursos
para formação de mão-de-obra de nível médio ou até mesmo para
cursos esporádicos. A nossa preocupação, Deputado Vanderlei
Miranda, é que não podemos, previamente, tentar enodoar entidades.
Historicamente, no Brasil, sabemos que ONGs fizeram desvios
pesados de recursos federais, mas não podemos condenar todas
elas. Existem Oscips de boa qualidade, de gente competente e
honesta, mas também existem Oscips de gente vagabunda. Não
podemos, previamente, embargar a votação de um projeto,
simplesmente porque, no passado, uma ONG ou uma Oscip agiu mal.
Todas as ONGs e todas as Oscips são importantes. A questão de ter
ou não três, quatro ou cinco anos de especialização na montagem e
estruturação de ONGs não interessa. O que interessa é se as ONGs
são tecnicamente competentes e administradas por pessoas
honestas. Em Minas Gerais há um atraso formidável na organização
do terceiro setor. Minas está atrasada, precisamos ganhar tempo na
organização do terceiro setor. Precisamos ampliar esse tempo,
Deputado Carlin Moura. Precisamos ampliar a participação de Minas
Gerais nesse processo. Não existe uma só licitação em Minas Gerais
que dependa de ONG ou de Oscip que São Paulo não ganhe. Por que
temos de entregar isso para São Paulo? Estamos desorganizados a
tal ponto que não nos podemos organizar? O que peço, Deputado
Vanderlei Miranda, é que as bancadas do PCdoB e do PT entendam a
necessidade de Minas Gerais se organizar. Somos a favor das ONGs
e das Oscips. Não podemos permitir, Deputado André Quintão, que
Minas Gerais continue entregando todas as suas licitações para as
Oscips e para as ONGs de São Paulo. Obrigado.

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

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, é bom que se esclareça
que tanto o PT quanto o PCdoB defendem, valorizam e consideram
fundamental os trabalhos desenvolvidos pelas organizações não
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governamentais em Minas Gerais. Ao contrário do que disse o
Deputado que me antecedeu, Minas Gerais é um dos Estados que
tem o maior número de organizações não governamentais. E posso
dizer que a maioria é séria, como a Pastoral da Criança, a Pastoral do
Menor, a Apae, a Sociedade São Vicente de Paulo, as creches
comunitárias, as associações dos catadores de material reciclável e
tantas outras.

Aqui, discutimos o conteúdo de um projeto de lei, originalmente
apresentado pelo Deputado Vanderlei Miranda, que considera a
exigência de dois anos para que uma entidade se qualifique como
organização da sociedade civil de interesse público - Oscip -, figura
jurídica criada pelo governo Fernando Henrique em 1999. Depois, ela
poderá se qualificar para celebrar termo de parceria com o poder
público. É disso que trata o projeto.

O projeto original foi emendado por um substitutivo concebido pelo
governo, que, além de reiterar a redução desse prazo, insere um
mecanismo perigoso para a substituição daquela exigência de prazo
de existência da entidade pela experiência dos seus dirigentes. A
Oscip, entidade, fica dispensada do tempo mínimo de existência, caso
os seus dirigentes tenham experiência. A experiência, antes requerida
para a entidade, agora poderá ser substituída pela do seu dirigente.
Esse é o ponto de discórdia. Gostaria de ser muito sincero. Acredito
que o governo queira flexibilizar e ter uma maior liberdade na
qualificação de Oscip no bom sentido. Acredito que deseje utilizar
esse instrumento de maneira adequada, mas, pela manhã, alguns
Deputados manifestaram a sua insegurança diante da possibilidade
de uma lei ser utilizada com outro objetivo que não o do atual governo.
Esse é o ponto.

A diferença da Oscip para a ONG é a seguinte: a Oscip é um estágio
avançado da ONG, que pode remunerar os seus dirigentes. A ONG
não remunera os seus dirigentes, mas a Oscip o faz. A Oscip pode
receber servidor cedido e terreno ou imóvel do poder público, por
cessão. Ao receber recursos, a Oscip passa a ter mais liberdade para
manuseá-los, podendo contratar e pagar salários que podem ser até
superiores aos pagos aos servidores públicos. Além disso, o
substitutivo amplia a área de atuação das Oscips para a educação,
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incluindo-se a profissionalizante e a superior. Esse deve ser motivo de
reflexão.

A Comissão de Administração Pública fez alguns aperfeiçoamentos
e submeteu a celebração do termo de parceria, no caso de
comprovação de experiência por dirigente, por 2/3, e também
estipulou o prazo para até 2009. Não entrarei no mérito da deliberação
do autor do projeto, pois lhe cabe analisar o que fazer com ele.
Entrando em pauta, encaminho pela votação contrária ao projeto de
lei das Oscips. Essa é a posição da Bancada do PT-PCdoB. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, eu queria,
inicialmente, cumprimentar o Deputado Vanderlei Miranda, que tem
uma história de vida, também como homem público, de prestação de
serviços, especialmente nas questões sociais. Não é surpresa,
portanto, que ele tenha se preocupado com o aprimoramento dessa
lei. O aperfeiçoamento é justamente para que as Oscips cumpram seu
verdadeiro objetivo.

O Deputado Getúlio Neiva também é profundo conhecedor das
questões sociais, empenhado em que de fato sejam atendidas pelo
poder público e que isso ocorra de maneira complementar, em
cooperação com as organizações não governamentais. Como ele
dizia, se, de fato, infelizmente uma ou, até podemos dizer, muitas
enveredaram por um caminho equivocado, é sempre bom que haja
iniciativas apropriadas, como a do Deputado Vanderlei Miranda,
preocupado em melhorar a legislação. Ao mesmo tempo, isso daria
condição ao governo de interagir mais rapidamente para socorrer as
questões sociais, já que quase sempre a sociedade civil, com seu
espírito de voluntariado e sua formação cristã, como é a nossa, age
de maneira adequada, permitindo que o dinheiro público renda mais.
Logo, sempre temos de estar atentos a mecanismos de controle.

Se houve alterações no projeto por meio de substitutivo - foi
colocada a questão do prazo, que é algo pontual, inclusive com o
limite de vigência ate o final de 2009 -, elas não podem ser atribuídas
ao Deputado Vanderlei Miranda. Porém, o mérito de discutir essa
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ação é dele. É muito bom que isso fique claro, ainda que o governo
tenha incorporado alguma matéria nova por meio de substitutivo.

Quero lembrar, Sr. Presidente, que fui relator da lei de Oscips em
Minas Gerais na gestão passada, e também houve esse tipo de
situação. Ela resultou de iniciativa do Deputado Leonardo Quintão,
mas a matéria tem um alcance muito amplo e, obviamente, interessa a
todos os parlamentares e ao governo, e acabou sendo votada sob a
forma de substitutivo. Tal substitutivo, que hoje é a lei de Oscips em
Minas Gerais, traz uma série de garantias, como a presença do
Ministério Público e uma série de mecanismos de controle da
sociedade.

Traz também instrumentos de política pública que agilizam a ação
do Estado. Como lembrou o Deputado André Quintão, há a
possibilidade de ceder servidores públicos e de fazer contratações
para operações de atividades em nome do poder público. Isso é
necessário para que o Estado funcione bem e possa acudir
rapidamente uma série de situações, às vezes de calamidade, que
acontecem no dia-a-dia da sociedade, envolvendo a criança, o
adolescente, as questões ambientais, e é importante que a sociedade
participe.

A Oscip é algo que surgiu para garantir uma melhor participação da
sociedade na gestão pública e para melhorar a própria gestão. O que
esta Casa pretende neste momento é aprimorar a legislação; essa é a
intenção do Deputado Vanderlei Miranda. É claro que todos nós ainda
temos alguma dúvida, algum anseio, pois queremos nos cercar de
todos os cuidados, para que não haja a menor possibilidade de uso
inadequado de um instrumento como esse. O Deputado Neider, por
exemplo, expôs com muita propriedade sua preocupação de que isso
fosse aplicado a todos os Municípios mineiros e de que alguns não
estivessem devidamente preparados para tal. O Prof. Anastasia, um
dos maiores conhecedores de direito público de Minas Gerais,
tranqüilizou-nos dizendo que se trata de uma legislação específica
para o governo do Estado e até nos pediu que deixássemos claro que
há uma disposição absoluta por parte do Estado em analisar qualquer
sugestão que contribua para deixar ainda mais evidente, transparente
e claro esse assunto. Não há preocupação em esgotar esse assunto,
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mas é importante que o projeto seja votado, porque não votá-lo
significa prejudicar uma série de ações objetivas que o governo de
Minas está colocando em curso a serviço do povo mineiro, as quais
envolvem desde a Fundação João Pinheiro até outras entidades.

Portanto, Sr. Presidente, quero que o projeto seja votado, mas, se V.
Exa. entender que a suspensão requerida pelo autor pode contribuir
com o processo, concordo com ela. O nosso entendimento é que a
proposta do Deputado Vanderlei Miranda melhora a legislação a
respeito de Oscips em Minas Gerais.

Suspensão da Reunião
O Sr. Presidente - Em atenção à questão de ordem suscitada pelo

Deputado Vanderlei Miranda, 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.

Questão de Ordem
O Deputado Adalclever Lopes - Caro Presidente, Alberto Pinto

Coelho, venho, em nome da nossa bancada, dizer que o projeto em
que figura como autor o Deputado Vanderlei Miranda foi, na verdade,
construído por toda a Bancada do PMDB desde o mandato passado,
tendo também participado, como autor, o Deputado Leonardo Quintão,
que muito nos ajudou em suas discussões. O projeto foi lapidado,
aprimorado, e a bancada está totalmente coesa, junto ao Deputado
Vanderlei Miranda. Esse projeto é de todo o PMDB, não só da
bancada estadual, mas também da federal. Temos certeza de que
haverá um grande avanço social em todo o interior de Minas com esse
projeto do nosso querido e grande Líder, Vanderlei Miranda.

O Sr. Presidente - Em votação, o projeto, salvo emendas. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, solicito verificação de
votação.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à
verificação de votação pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita
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às Deputadas e aos Deputados que ainda não registraram sua
presença no painel que o façam neste momento. A Presidência
solicita às Deputadas e aos Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram “sim” 32 Deputados. Votaram “não” 7

Deputados. Houve 3 votos em branco. Está ratificada a aprovação do
projeto, salvo emendas. 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 755/2007 na forma do vencido em 1º turno,
com as Emendas nºs 1 a 6. À Comissão de Redação.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei nº 1.615/2007, do
Governador do Estado, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG - para o período 2008-2011. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as
Emendas nºs 76, 88, 92, 98, 99, 106, 107, 125, 126, 127, 141 a 152,
166, 171, 174, 175, 187, 200 e 360, apresentadas por parlamentares e
pela Comissão de Participação Popular, as Emendas nºs 379 a 435,
apresentadas neste parecer, as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 1
a 4, 6, 20, 21, 24, 37, 40 a 45, 47, 48, 50, 51, 58, 59, 61 a 71, 73 a 75,
84, 85, 87, 94, 96, 97, 103, 104, 110, 113, 114, 116, 121, 128, 132,
134, 135, 140, 153, 156, 158, 162 a 164, 170, 172, 173, 177 a 183,
185, 191, 194, 195, 202, 205, 207, 208, 217, 220, 255, 300, 302, 310,
312, 315, 317, 323, 330, 339, 340, 343, 346, 347, 350, 355, 361, 367 e
377, as Subemendas nºs 1 e 2 às Emendas nºs 155 e 218 e as
Subemendas nºs 1, 2 e 3 à Emenda nº 210; e pela rejeição das
Emendas nºs 5, 8 a 10, 12, 22, 23, 46, 49, 53, 60, 72, 86, 90, 91, 93,
100 a 102, 105, 108, 109, 111, 112, 115, 119, 123, 124, 129 a 131,
133, 136 a 139, 154, 157, 159, 165, 168, 176, 186, 188, 192, 193, 196,
197, 201, 203, 209, 213, 214, 221 a 223, 226 a 253, 259, 260, 264,
267, 269 a 274, 276 a 280, 282, 284 a 299, 301, 303 a 305, 311, 313,
318 a 320, 324 a 328, 332 a 334, 336 a 338, 341, 342, 349, 362 a 366,
368 a 370 e 373 a 376. Em discussão, o projeto. Com a palavra, para
discuti-lo, o Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputadas, Deputados,
venho a esta tribuna para discutir o Projeto de Lei nº 1.615/2007, que
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trata do Plano Plurianual de Ação Governamental, o conhecido PPAG,
que integra o ciclo orçamentário previsto desde a Constituição de
1988, seguido, depois, pela Constituição mineira de 1989. Em Minas,
além de repetir o texto da lei federal, com a previsão da lei de
diretrizes orçamentárias, Lei Orçamentária Anual e PPAG, temos
ainda o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI. A Lei
Orçamentária é anual, e o PPAG estabelece as prioridades para os
próximos quatro anos do próximo governo que assume. O PMDI
estabelece um planejamento de longo prazo.

Este ano, a Assembléia recebeu, no primeiro semestre, o projeto do
PMDI, prevendo metas e áreas de resultados até o ano de 2023. O
governo estadual elegeu 11 áreas de resultados, entre elas questão
ambiental, logística, transporte, redução da pobreza e educação. Há
uma área específica para as regiões do Norte, do Jequitinhonha, do
Rio Doce e do Mucuri. Em cada uma dessas áreas, o governo previu
metas, resultados a serem alcançados até 2023 e também até 2011.
O PPAG integra e contém os chamados projetos estruturadores, que
são os prioritários do governo do Estado.

Esses projetos estão relacionados a essas 11 áreas de resultados.
Então, em cada uma dessas áreas, há um conjunto de projetos
estruturadores. Cada projeto estruturador tem uma gerência
específica e também ações específicas com recursos compatíveis.
Cada ação tem sua finalidade e metas quantificadas para os anos de
2008, 2009, 2010 e 2011. O chamado Plano Plurianual de Ação
Governamental, portanto, contém tanto os projetos estruturadores,
que são em número de 57, quanto também programas associados e
especiais.

Esses programas também são importantes, mas não têm essa
conotação de estruturadores, que, além de gerenciamento e
monitoramento próprios, têm também previsão de não-ocorrência de
contingenciamento de recursos. O conjunto desses projetos
estruturadores atinge uma cifra aproximada de R$24.000.000.000,00
a serem investidos nesses próximos quatro anos. Portanto, o que
votaremos daqui a pouco, nesta Casa, são as prioridades de políticas
públicas para o Estado de Minas Gerais, nos próximos quatro anos,
ou seja, cada Orçamento anual e cada LDO anual a serem discutidos
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nesta Casa deverão guardar, necessariamente, correspondência com
as prioridades que definiremos daqui a algum tempo, neste Plenário,
nesta manhã.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado André Quintão,
quero cumprimentá-lo não apenas pela manifestação que faz neste
momento, mas pelo seu trabalho nesta Casa, na Comissão de
Participação Popular, e pelo debate extremamente construtivo que
temos, no dia-a-dia desta Casa. Constato que, embora tenhamos
divergências - as quais reputo saudáveis e extremamente benéficas
para o processo democrático - quando muito, limitam-se ao campo
das idéias, métodos e forma com que entendemos ser mais ou menos
eficiente a ação dos governos para alcançar nossos objetivos.

Quando discutimos metas e objetivos finais da ação pública e do
esforço que devemos fazer como representantes públicos, percebo
um nível de identidade muito grande que acaba por se confirmar,
quando atuamos em projetos dessa natureza. V. Exa. está sempre
atento às causas sociais e é um dos Deputados que mais contribui
com sugestões e emendas nesse campo, sem se esquecer
obviamente de outras importantes ações do governo.

Por minha vez, em todos os anos, tive a oportunidade - e não abri
mão dela - de propor emendas, sugerir e acrescentar, apesar de o
projeto já trazer no seu bojo programas estruturadores, como os que
V. Exa. relata aqui, nas diversas áreas de ação do governo.
Obviamente nos preocupamos em fortalecer essas ações, como, por
exemplo, a implementação do Suas, em que vejo a nossa identidade.

Há emenda de minha autoria com esse objetivo, pois tive
oportunidade de debater com o nobre relator, Deputado Lafayette de
Andrada. Existem também emendas que envolvem ações dos
Conselhos Tutelares e, em razão da minha origem rural, emendas que
têm o objetivo de ampliar a ação da Secretaria de Agricultura.
Apresentei emendas na área ambiental, pois preocupo-me com o
entorno das grandes barragens e lâminas d’água, procurando levar
algum benefício para as cidades nos entornos das represas de
Furnas, Três Marias e outras menores.

No meu pronunciamento quero, em síntese, manifestar a V. Exa. o
respeito e a admiração pelo seu esforço, ao qual me associo. Pode



169

parecer surpreendente, mas nós, que vivemos a luta parlamentar,
sabemos que não há nenhuma surpresa em um Deputado fundador
do PSDB estar, com muita freqüência, imbuído dos mesmos
propósitos de um Deputado também fundador do PT, que representa
esse partido com muita dignidade nesta Casa.

Permita-me cumprimentar o relator desse projeto, Deputado
Lafayette de Andrada, com quem tive várias oportunidades de debater
não só sobre as emendas que propus, mas também sobre a nossa
preocupação de que esse projeto, além de contemplar as propostas
do Governador Aécio Neves para Minas Gerais, acolhesse, também,
por meio da Assembléia Legislativa, as manifestações populares,
assim como as acolhe a própria Comissão de Participação Popular,
com muita propriedade. E ele assim o fez, de maneira muito
competente e coerente. Parabenizo o Deputado Lafayette de Andrada.
Parabenizo-o, Deputado André Quintão, pela sua brilhante atuação.

O Deputado André Quintão - Agradeço ao Deputado Domingos
Sávio. Exatamente nessa linha, mostrando a importância do PPAG,
quero dirigir-me ao Líder de governo, Deputado Mauri Torres, para
transmitir ao Governador e ao Vice-Governador um elogio público
deste Deputado em relação à seriedade com que a área de
planejamento do ciclo orçamentário tem sido encaminhada pelo
Governador. O PPAG está absolutamente vinculado ao PMDI e o
Orçamento ao PPAG, com previsão de metas até 2003, com projetos
prioritários. Podemos até discordar da ênfase que consideramos
necessária em algumas áreas. Mas é importante que se registre a
seriedade na condução do processo de planejamento público. Assim,
esta Assembléia Legislativa, desde 2003, por meio das Comissões de
Fiscalização e de Participação Popular, numa experiência inédita no
País, é a única Assembléia do País que discute, em audiências
públicas, planejamentos de médio prazo. Desde 2003, esta Casa
abriu, para a sociedade organizada, mecanismos para interferir no
Plano Plurianual.

Em 2003, recebemos mais de 200 sugestões populares. Ressalto o
papel do Deputado Sebastião Helvécio naquele processo, quando foi
o relator do PPAG, e do Deputado Domingos Sávio, que participava e
presidia a Comissão de Fiscalização Financeira. Uma sugestão
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popular virou um projeto estruturador, o Projeto nº 31. O governo
havia mandado 30 projetos e incluímos um projeto com uma emenda
popular: a inclusão social de famílias vulnerabilizadas. Esse projeto
tem, para o ano de 2007, um crédito autorizado de R$60.000.000,00,
resultado de uma emenda popular. Uma outra emenda conseguiu a
revisão anual do Plano Plurianual. Além de a sociedade participar na
apresentação de emendas, vem aqui anualmente para avaliar se o
plano está sendo cumprido. Esse planejamento é objeto de execução
orçamentária, acompanhada pelos movimentos sociais,
particularmente da área da criança, da área da assistência e da
segurança alimentar.

Nesse ano - e aqui faço um elogio público ao Presidente, Deputado
Alberto Pinto Coelho -, a Assembléia novamente assumiu a
responsabilidade de conduzir o processo de audiências públicas, junto
com o governo do Estado e com os movimentos sociais. Se o governo
do Estado não participasse, o processo estaria esvaziado.

A área de implantação do Sistema Único da Assistência Social é
agora projeto estruturador e vai receber aproximadamente 40% de
recursos adicionais previstos no PPAG original. Para a implantação
dos centros de referência da assistência social em Minas Gerais, há
esses recursos. Queremos que cada Município de Minas Gerais tenha
um Centro de Referência da Assistência Social, co-financiados pelo
Presidente Lula, pelo Ministro Patrus, pelo Governador Aécio e pelos
Prefeitos. Se mantivermos esse volume de recursos ano a ano com
essas ampliações, atingiremos essa meta até o ano de 2010. Quando
digo nós, falo de todos os Deputados, porque isso resultou de
audiências desta Casa em favor de recursos para o combate ao
trabalho infantil em Minas. O relator acolheu uma emenda do Consea,
coordenado pelo Bispo D. Mauro Morelli, para que Minas criasse o
primeiro Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional
Sustentável do País. Trata-se de uma emenda muito importante. A
área de economia solidária vai ter um aporte de recursos para, em
2008, realizar as feiras regionais da economia solidária em todo o
Estado. Conseguimos condensar várias propostas nas áreas de
direitos humanos em comunidades tradicionais. Hoje temos uma ação
específica junto à Sedese, diretamente relacionada à inclusão dos
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idosos, à promoção da igualdade racial e dos direitos das
comunidades tradicionais. Vários Deputados da região do Vale do Aço
pressentiram a falta de um programa específico para a Região
Metropolitana do Vale do Aço. Belo Horizonte e sua Região
Metropolitana foram contempladas no PPAG como projeto
estruturador. Ressalto aqui o empenho da Deputada Rosângela Reis,
da Deputada Elisa Costa e de outros Deputados da região. Venho
aqui dizer que o PPAG vai ter um programa específico para a região
do Vale do Aço, berço da minha família. Isso tudo foi resultado de uma
construção coletiva da Assembléia Legislativa e de uma emenda
popular. Ações relacionadas à área de esporte resultaram do esforço
do Deputado João Leite e de sua equipe. Lutaram para a implantação
de um centro olímpico e para a ampliação das academias como
parceiras das escolas públicas. Houve ações específicas na área de
esporte. O Deputado João Leite teve uma grande contribuição nesse
processo e várias emendas foram incorporadas. Ações para os
conselhos tutelares também aconteceram. Agora, poderão ter
recursos para adquirirem veículos. Esta Casa aprovou uma emenda
que isenta de ICMS a compra de veículos, pelos Prefeitos, para os
conselhos tutelares. A ação da saúde foi fundamental. Quem é da
área sabe. Houve o fortalecimento do Sistema de Vigilância Alimentar
e Nutricional - Sisvan -, que monitora o comportamento nutricional das
crianças, podendo combater a desnutrição materno-infantil. Essa ação
foi acolhida pelo relator Lafayette de Andrada, votada na Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária e feita pelo Consea. O
Conselho de Alimentação Escolar apresentou uma emenda, que foi
aprovada nas Comissões, para a reforma e melhoria das cantinas
escolares. A Deputada Maria Lúcia Mendonça, Vice-Presidente da
Comissão de Educação, é muito empenhada nessa área e coordenou
várias audiências públicas. Essa área é muito importante. Existe uma
emenda propondo a reforma das cantinas das escolas. Capacitação
de professores na área de educação infantil é uma emenda popular do
Fórum Mineiro de Educação Infantil. Existe uma emenda na área de
saúde, a fim de que os Municípios possam implantar centros de
atendimentos à saúde mental da criança na linha avançada da luta
antimanicomial, para que a criança com necessidade especial, em
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meio aberto, com o apoio da família, possa ter esse atendimento.
Recurso para apoiar as associações e cooperativas de catadores de
materiais recicláveis em toda Minas Gerais. Recurso para a
regularização fundiária de áreas ocupadas por comunidades
quilombolas e indígenas. São inúmeras as emendas aprovadas.
Muitas. O tempo aqui não seria suficiente para detalhá-las e falar
sobre cada uma. Destacaria essas emendas, que terão critérios
definidos e serão operacionalizadas pelo governo do Estado. São
alterações para melhor, são alterações que aperfeiçoam o Plano, são
alterações negociadas com o governo. Sei que muitas emendas não
foram acolhidas. Algumas tinham um valor muito alto. Outras
poderiam desvirtuar as prioridades originais do governo. Algumas não
foram assumidas agora pelo governo, porque, como disse, se as
assumisse iria cumprir algumas, mas outras não. Queria ter mais
segurança. Por exemplo, a universalização da alimentação escolar
para o ensino médio. Avançamos no PPAG anterior, porque já existe
alimentação escolar para o ensino médio noturno. A emenda para a
alimentação escolar no ensino médio diurno não foi aprovada. O
Secretário Danilo de Castro me disse que farão um esforço para,
ainda em 2008, em parceria com o governo federal, discutirem esse
assunto. Digo com clareza que algumas emendas não foram
incorporadas. Mas não é por isso que vamos desvalorizar o processo,
até porque esta Casa Legislativa é um espaço de negociação. Digo,
Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, com a consciência
tranqüila, que o PPAG sairá desta Casa muito melhor que entrou.
Esse é o papel do Poder Legislativo: melhorar, aperfeiçoar as
legislações. Sei que algumas áreas poderiam ser mais bem
aquinhoadas, como a área da reforma agrária. Temos emendas nesse
sentido no orçamento. Apesar disso, conseguimos avanços. Quero, de
público, dizer que esse não é um processo de alguns Deputados, não
é um processo de uma comissão, mas é um processo da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais. Cada um de nós, Deputadas e
Deputados, deve valorizá-lo. Por exemplo, após a implantação do
Cras no Triângulo Mineiro, o Deputado Luiz Humberto Carneiro
poderá dizer que isso se deve a uma emenda aprovada no PPAG. A
Deputada Rosângela Reis poderá dizer, no Vale do Aço, que a
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população tem um programa associado de região metropolitana. A
Deputada Maria Lúcia Mendonça poderá dizer que algumas cantinas
escolares estão sendo reformadas, porque existem recursos para isso
no PPAG. O Deputado Carlin Moura poderá dizer, para a área da
economia solidária, que as feiras regionais foram conquistas desta
Assembléia. Os Deputados da área da saúde poderão dizer que o
Sisvan terá reforços pela ação da Assembléia Legislativa em Minas.
As áreas mais relacionadas ao meio empresarial poderão dizer que a
emenda da Fiemg, de operacionalização do Fundo de Inovação
Tecnológica, foi aprovada. O PPAG foi plural, pois tinha catador de
material reciclável, dirigente da Fiemg e pessoas das áreas de
assistência à criança, do agronegócio, da Fetaemg, do Escola Família
Agrícola, de associação comercial e das CDLs. Essa construção plural
orgulha a Assembléia Legislativa de Minas Gerais.

O Deputado Sebastião Helvécio (em aparte) - Nobre Deputado
André Quintão, acompanho com muito interesse a sua fala e,
percebendo o seu entusiasmo em relação ao planejamento, não
poderia me furtar de apresentar dois testemunhos.

Primeiro, farei uma digressão histórica, pois, na verdade, quando
praticamente contamos com essa unanimidade em termos da
valorização do planejamento, a história recente demonstra que isso só
se consolida nos últimos 80 anos. É muito interessante relatar que o
planejamento veio ocupar uma importância na política pública, quando
no final da década de 20, do século passado, ocorreu a falência do
movimento capitalista nos Estados Unidos, e os olhos se voltaram
para a União Soviética, onde a GLOSPAN fazia o primeiro ensaio de
planejamento. Essa palavra, que, até então, estava praticamente
voltada para o regime comunista, ganha a literatura do mundo
ocidental e se transforma em uma peça de grande valia para a
melhoria das políticas públicas.

Nesta Casa, na quarta Constituinte mineira, os constituintes de
Minas Gerais, mais uma vez, tiveram um exemplo histórico da maior
importância. Esta Casa, ainda no tempo da assembléia provincial,
pela primeira vez, deu ao Brasil a idéia de se fazer um regime
federativo. Os Deputados mineiros propuseram que cada cantão do
Estado se transformasse em uma região federativa.
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Na última Constituinte, aqui nasceu a idéia desse tipo de
planejamento que V. Exa. acaba de destacar, por ser a única entidade
da Federação com quatro peças importantes de planejamento, que,
para nossa alegria, com a participação do conjunto dos Deputados,
estão em pleno vigor: o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado,
que faz uma projeção para 16 anos; o Plano Plurianual, que faz uma
projeção para quatro anos; a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que
determina as prioridades para o Orçamento; e a Lei Orçamentária
anual.

Quando vejo o entusiasmo de um Deputado tão jovem ao relatar a
questão da importância do planejamento, penso em fazer uma
reflexão, pois, muitas vezes, como V. Exa. destacou em sua fala, a
grande mídia não se preocupa em dar a devida ênfase ao processo de
construção. Às vezes, é muito mais fácil o imediatismo de uma
manchete, esquecendo-se da essência da atividade política, que é a
melhoria da qualidade de vida das pessoas.

A Assembléia Legislativa de Minas Gerais, com a votação do PPAG,
principalmente a partir do ano 2000, dá um exemplo claro de como é
possível utilizar a política pública para melhorar a qualidade de vida
das pessoas. Em termos quantitativos, quando chegou o primeiro
PPAG, tínhamos apenas 30 programas estruturadores. Lembro-me do
esforço da Comissão de Participação Popular e de todos os
Deputados da Casa para criar o primeiro programa estruturador de
DNA legislativo. Hoje já estamos comemorando a chegada de 53
programas, em uma abrangência de 13 áreas de resultado. E, quando
consideramos essas áreas, por qualquer que seja a ideologia
prevalente na formulação política de cada Deputado, o mais
importante, nobre Deputado André Quintão, é que todas têm como
interface comum o cidadão de Minas Gerais.

Devo confessar a você, talvez como Deputado mais antigo desta
Casa, que, com os Deputados Irani Barbosa e Antônio Genaro, votou
a Constituinte de 1989, que renasce em nossos corações esse
encantamento da possibilidade de fazermos isso aqui, nesta sala,
praticamente sem nenhuma galeria, mas com os nossos corações
extremamente felizes, por estarmos exercitando o lado bom da
política.
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Quantas e quantas pessoas descamisadas, sem vez e sem voz na
sociedade, de cuja existência a grande mídia nem se lembra, pela
ação dos projetos estruturadores estão tendo a dignidade que todo ser
humano merece na nossa sociedade. Para mim, esta manhã nesta
Casa, é mais um momento de afirmação do parlamento mineiro.

Dois detalhes da sua fala vêm ao encontro daquilo que o nosso
Presidente tem colocado como meta da administração da Casa
legislativa. Primeiro, o modelo federativo. Se pudermos somar os
recursos, como o Suas está experimentando agora, nesse esforço dos
três entes federados, Município, Estado e União, sem a preocupação
da política pequena, mas, sim, com a preocupação da política pública,
tenho certeza de que vamos a cada passo aumentar ainda mais a
qualidade de vida dos brasileiros. Em Minas estamos melhorando a
qualidade de vida dos mineiros.

Aproveito a presença do Deputado Alberto Pinto Coelho, para
ressaltar que ele tem tido a ousadia de inovar esta Casa ao realizar
essas audiências públicas do PPAG. Lembro-me da preocupação que
todos tivemos em saber se a peça de planejamento sensibilizaria as
reuniões. Todas que aconteceram foram um sucesso, tanto a de
Araçuaí e de Juiz de Fora quanto a de Belo Horizonte. Que possamos
avançar, para atingir as 10 regiões de planejamento. E um pedido
além: que a Casa utilize os conhecimentos acumulados na Fundação
João Pinheiro a partir do Índice Mineiro de Responsabilidade Social
para avaliar o impacto da política pública na melhoria da qualidade de
vida. Se conseguirmos, nesta legislatura, trazer para a peça do
planejamento o impacto da avaliação da transformação junto ao
cidadão dos programas estruturadores, realmente seremos os
legisladores do terceiro milênio.

Encerro a minha intervenção e, como membro do PDT, pedetista e
admirador do trabalho de Brizola, fico ainda mais feliz por ver que
começamos as nossas áreas de resultado com educação de
qualidade, com uma coragem muito grande do Governador, com a
nossa querida Vanessa, Secretária de Educação, implementando de
modo efetivo a escola integral em Minas, dando a formatação do
protagonismo juvenil. São coisas em que vemos de modo bastante
claro a presença da política, para transformar e melhorar a vida das
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pessoas.
Confesso, nobre Deputado André Quintão, que saio daqui

remoçado. Termino essa sessão legislativa com o mesmo entusiasmo
de todas as outras, vendo um jovem Deputado tão preocupado com
essa questão. A verdade é que recebemos o apoio dos 77 pares da
Casa. Se não fosse a determinação do Presidente e a participação
dos Deputados e da assessoria que nos acompanha, não estaríamos
vivendo este momento tão bonito da legislatura de Minas Gerais.
Espero que alguém da imprensa faça uma análise e reconheça o
trabalho que esta Casa está desenvolvendo a favor do povo de Minas
Gerais.

O Deputado André Quintão - Só não quero cometer uma injustiça.
Devo mencionar que a conquista do programa associado região
metropolitana e Vale do Aço teve a firme participação da nossa
companheira e também Deputada Cecília Ferramenta.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Deputado André
Quintão, muito rapidamente interfiro na fala de V. Exa., apenas para
fazer um pequeno esclarecimento referente ao PPAG. Não me
inscrevi como orador, para dar mais agilidade aos trabalhos, mas é só
para que os Deputados compreendam a dimensão do que foi o PPAG.
O projeto encaminhado pelo governo de Minas tratando
principalmente dos investimentos que ele pretende fazer chegou a
esta Casa, e, em boa hora, a Comissão de Participação Popular
entrou em acordo com a Presidência do Poder Legislativo em realizar
audiências públicas no interior e na Capital, para ouvir a sociedade, a
fim de que ela também pudesse manifestar-se no plano do governo de
investimentos para os próximos quatro anos. Aconteceram audiências
públicas por grupos temáticos no interior e na Capital, de acordo com
a natureza dos investimentos e das ações. Foram produzidas mais de
500 propostas populares. Além dessas propostas populares, os
Deputados apresentaram quase 200 emendas ao texto. Quero
registrar que a equipe da Assembléia Legislativa trabalhou, sobretudo
nos últimos dez dias, até a madrugada, inclusive no sábado e no
domingo, tendo que compatibilizar esses textos, porque muitas
propostas apresentadas já estavam previstas no PPAG, mas o
cidadão não sabia disso. Por exemplo, o cidadão apresentava uma
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proposta de asfaltamento de alguma rodovia, mas no Pró-Acesso já
estava previsto isso. Foi preciso fazer esse pente-fino, o que
demandou estudos e consultas demoradas. Muitas propostas
apresentadas tinham semelhança com alguns programas que o
governo estava fazendo. Então, adaptamos a finalidade dos
programas do governo inserindo o teor da proposta semelhante. Ao
modificar algumas dessas propostas, inserindo-as em programas já
existentes, algumas emendas dos parlamentares ficaram prejudicadas
porque eles apresentavam emendas que já haviam sido objeto de
proposta popular. Tudo isso demandou muito trabalho, sem contar as
negociações, porque os recursos são finitos e as demandas são
infinitas. Era preciso compatibilizar tudo isso dentro do plano. Por fim,
rejeitamos muitas emendas de parlamentares porque alguns deles,
para embasar as suas emendas, solicitaram que agentes políticos do
interior, como Prefeitos e Vereadores, oferecessem também
sugestões. E essas sugestões, alguns parlamentares as
transformaram, na íntegra, em propostas, que não são foco do PPAG.
Aconteceram emendas, como, por exemplo, a de reforma do prédio da
Prefeitura. Isso não é objeto do PPAG. Emendas desse tipo tiveram
que ser rejeitadas.

O projeto final ficou primoroso. Mais uma vez elogio a assessoria da
Casa. O relatório final foi apresentado a partir de um estudo minucioso
de todas as propostas apresentadas, de todas as emendas
apresentadas e, para cada uma delas, foi consultado se havia ou não
algum programa e, dentro do programa, alguma ação que as
contemplava e se não seria possível contemplar fazendo modificações
de finalidade. Foi um trabalho extenuante, mas foi feito com muita
competência pela assessoria da Assembléia Legislativa. Quero
renovar meus elogios à equipe que se debruçou sobre esse tema,
claro que norteada pelo entendimento do relator após negociação com
o governo, com os parlamentares e com setores da sociedade.
Parabenizo os Deputados da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, da Comissão de Participação Popular e o povo da
Casa. Como disse o Deputado André Quintão, o PPAG sai da
Assembléia Legislativa aprimorado. Para os senhores terem uma
idéia, estão previstos no orçamento do ano que vem, no PPAG, cerca
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de R$35.000.000.000,00, dos quais mais de R$4.000.000.000,00
serão investimentos. Minas Gerais sai de uma situação deficitária para
se orgulhar e dizer que, no próximo ano, investirá quase
R$5.000.000.000,00. Eram esses os esclarecimentos que tinha a
fazer ao Plenário. Acho importante que os Deputados tenham
conhecimento do gigantismo do trabalho realizado para culminar no
relatório final do PPAG. Muito obrigado, Deputado André Quintão.

O Deputado André Quintão - Agradeço o aparte do Deputado
Lafayette de Andrada. Mais uma vez dou meu testemunho de que o
processo foi positivo, em decorrência da sensibilidade do relator e do
Presidente da Comissão de Fiscalização, que desde o início
integraram essa iniciativa.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Nobre Deputado André
Quintão, se tivesse de pontuar nesta sessão legislativa que está
findando, não teria nenhuma dúvida de que destacaria a intensa
movimentação promovida pela Comissão de Participação Popular na
discussão do PPAG, com a apreciação das 542 emendas oriundas de
sugestões da sociedade civil organizada. É um trabalho intenso, mas
extremamente prazeroso e muito em sintonia com o papel da Casa,
que é ouvir o povo. Registro e parabenizo a brilhante condução de V.
Exa. na Presidência da Comissão de Participação Popular. Não posso
deixar de registrar também a dedicação dos Deputados João Leite,
Eros Biondini e Gustavo Valadares, membros efetivos da Comissão
de Participação Popular e, especialmente, de todos os servidores
desta Casa em nos assessorar e orientar. Também deixo o registro
público da sensibilidade do relator do PPAG, Deputado Lafayette de
Andrada, que soube aglutinar e refletir sobre essas sugestões. O que
me vem, em primeiro lugar, é que a proposta original do PPAG, como
não poderia deixar de ser, é técnica. Veio eivada de tecnicismo. Foi
uma proposta feita em gabinete. Se não passasse pelo crivo das
sugestões populares, iríamos ter uma lei de planejamento para os
próximos quatro anos sob a ótica dos técnicos, da burocracia. Não
que ela não tenha um papel a cumprir, mas a presença da
comunidade, dos sindicatos, dos estudantes, dos quilombolas, das
comunidades tradicionais, dos fóruns de defesa das crianças e
adolescentes e da Fiemg possibilitaram que o planejamento do Estado
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entrasse em sintonia com a realidade da vida das pessoas. Às vezes,
esquecem-se disso na proposta original. Quando falam da prioridade
da educação em Minas, foi preciso que os diversos movimentos
sociais ligados à educação, o sindicato dos professores e os
estudantes viessem a esta Casa dizer que não é possível uma
educação em Minas Gerais que não valorize o profissional. A proposta
original do PPAG contemplava muito pouco a valorização da
remuneração do professor, assim como o aprimoramento da formação
desse profissional. As emendas populares possibilitaram um olhar
mais destacado para isso. Também do ponto de vista do
protagonismo jovem, ficou demonstrado que não basta simplesmente
falar que o jovem é prioridade, se isso não reverter em políticas
públicas de investimento na juventude. Várias emendas foram
sugeridas para que programas sociais de inclusão da juventude, como
o Minas Olímpica, tivessem valorização com aumento de seu
financiamento. Também programas como o de incentivo ao esporte, o
Bolsa-Atleta, foram trazidos até nós por meio de sugestões da
comunidade. É uma experiência muito positiva para esta Casa, que
deve se consolidar como conquista deste parlamento. Em uma visão
mais geral, o governo de Minas e o parlamento precisam encampar de
vez a visão do orçamento participativo. A participação do povo no
planejamento do Estado não pode ser exceção, tem de se transformar
em regra. Devo reforçar, de forma muito contundente, a proposta de
V. Exa. Daqui para frente, devemos aprofundar ainda mais a presença
do povo, a presença da população, a presença da sociedade civil,
porque passaremos a ter um planejamento com a cara da população,
com a cara do povo. A Comissão de Participação Popular está de
parabéns. Conforme acatado pelo Deputado Lafayette de Andrada,
temos a convicção de que propostas sugeridas pela comunidade,
propostas sugeridas pelo povo, o maior detentor do poder, devem ser
aprovadas pelo Plenário desta Casa. Não tenho dúvida de que o
conjunto dos 77 Deputados e Deputadas desta Assembléia haverá de
confirmar todas as emendas apresentadas durante as audiências
públicas pela sociedade civil organizada. Fica aqui o nosso registro.

Mais uma vez, parabenizamos o nobre Deputado André Quintão, por
tudo o que representou nesse processo, e o relator, Deputado
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Lafayette de Andrada.
O Deputado André Quintão - Muito obrigado, Deputado Carlin

Moura, grande integrante da Comissão de Participação Popular e um
dos maiores responsáveis pelo êxito do processo. Com o maior
prazer, concedo um aparte ao Deputado Hely Tarqüínio.

O Deputado Hely Tarqüínio (em aparte) - Meu caro André Quintão,
Presidente da Comissão de Participação Popular, manifesto minha
alegria em ver você prestar contas a esta Casa, que é de todos nós. A
utopia tem lugar, sim. A partir de 1988, os constituintes mineiros
conseguiram, em virtude de sua utopia e de sua vontade, criar a
democracia verdadeira, representativa, agora caracterizada neste
Plenário, quando vejo V. Exa. prestar contas do PPAG, enfim, daquilo
que foi uma verdadeira utopia na Constituição. Como disse o
Deputado Sebastião Helvécio, o PMDI, o PPAG, a Lei Orçamentária e
a LDO são os quatro instrumentos principais. Nossos projetos nada
mais são do que a antecipação de realidades, instruídos no espírito da
liberdade e da igualdade de oportunidade, que configura a justiça
social. Tudo isso, no plano subjetivo, é muito bonito na Constituição.

Quando aqui cheguei, em 1990, sempre ficávamos frustrados com
os ensinamentos constitucionais, mas nunca colocamos em prática.
Realmente, os poderes eram mais herméticos, e o povo não
participava. Cumprimento todos vocês, por terem criado a Comissão
de Participação Popular, a partir de quando o cidadão passou
realmente a participar da vida de Minas Gerais, trazendo dos mais
distantes rincões o pensamento de todos. Hoje V. Exa. está tornando
homogêneas todas as idéias materializadas na Comissão de
Participação Popular, tudo aquilo com que o povo sonha, todas as
suas carências. Coloca-se no PPAG um projeto de presente e de
futuro, para os nossos quatros anos. Parabenizamos o Governador
Aécio Neves por sua abertura, por seu espírito de liberdade, como
Deputado que foi, como mediador dos interesses do povo. Participa
conjugadamente, com sua equipe de governo, com suas secretarias,
com seus assessores, em espírito de harmonia e de trabalho conjunto
com esta Casa. Devemos homenagear, também, os nossos
servidores, do mais humilde ao mais graduado, a nossa consultoria,
os nossos órgãos de comunicação, para levar ao povo mineiro o seu
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verdadeiro representante. Na medida em que o indivíduo deposita o
voto no seu Deputado, está renunciando a sua liberdade pessoal de
tomar posição, entregando-lhe essa missão, esse apostolado, que V.
Exa. encarnou.

Hoje estou feliz porque percebo que houve evolução deste
Parlamento, principalmente do ano 2002 para cá, quando as coisas
começaram a acontecer. O processo é lento, mas progressivo, e sinto
que o progresso acontece em Minas Gerais, onde o governo, a
Assembléia Legislativa e o Judiciário dão exemplo ímpar para todo o
Brasil. Vivemos dos nossos recursos, dos nossos impostos, de tudo o
que arrecadamos, para fazer planos para a sobrevivência de nossas
famílias, da mais humilde à do maior empresário. Noto que, nesse
PPAG, conseguiremos criar aquele espírito de justiça social, de
regulação da vida de todos nós, para diminuir a ganância, o egoísmo,
a ambição. Temos de dar oportunidades aos mais humildes.

Nessa síntese, apresentada por V. Exa., de toda a prestação de
contas, de tudo o que aconteceu na tramitação, nas propostas, nos
contornos que este Parlamento deu ao tecnicismo, a que se referiu o
Deputado Carlin Moura, vai-se tomando uma forma mais humana de
administrar Minas Gerais, que passa a ser um lugar mais alegre,
melhor de se viver, onde o governo é mais fraterno. Vivemos muitas
dificuldades neste século. Logo no seu início, na primeira década, o
homem está pensando muito no hedonismo - o prazer a qualquer
custo -, no darwinismo social - o peixe grande comendo o pequeno -,
o que temos de combater.

Na Comissão de Participação Popular e em todas as outras
comissões temáticas temos de começar a materializar o que está
escrito. E aqui faço uma sugestão: sei que todas as comissões
trabalham com afinco, com denodo, mas precisamos fazer mais
modificações porque somos agentes de transformação social.
Transformação social para quê? Para que tenhamos uma vida melhor
a cada dia, para que o Natal aconteça todo dia. A sociedade, muitas
vezes, é hipócrita, quando deseja um feliz Natal, feliz ano-novo, e,
amanhã, mata, de forma lenta, pessoas, quando o grande ganha
muito e o pequeno, nada, fica excluído.

Lembro-me do nosso companheiro Getúlio Neiva, quando disse que
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quer as maiorias, mas as maiorias dos carentes, dos que não têm
instrumentos para se defender. E essas armas serão colocadas à
disposição, para combater a pobreza, diminuir as diferenças e as
desigualdades, nas comissões temáticas aqui da Assembléia.
Precisamos fiscalizar mais, e talvez possamos fazê-lo por
amostragem, indo a fundo em determinados projetos como se faz
numa CPI. Escolheríamos uns três ou quatro projetos para fazer essa
investigação. Não podemos mais ser homologatórios.

Presto uma homenagem a nosso Presidente Alberto Pinto Coelho,
pela tolerância, paciência e sabedoria com que ouve todas as
bancadas da Casa. Precisamos de uma reforma partidária para que
essas ideologias sejam sintetizadas nessas comissões . É necessário
que as comissões sejam mais objetivas. Não podemos ser
homologatórios só na Comissão de Fiscalização Financeira. Às vezes,
temos de ser rigorosos na Comissão de Constituição e Justiça.

Toda a dinâmica desta Casa tem de se materializar em ações
instruídas pela Constituição, que, apesar do sentido subjetivo, possui
igualdade de oportunidade, de justiça, mas, muitas vezes, distante da
prática. Sintetizando tudo isso, em todas as emendas da Comissão de
Participação, dos segmentos mais desprotegidos, posso afirmar que,
com a abertura do Governador Aécio Neves, poderemos melhorar a
vida de cada um e o entusiasmo de sermos humanos como os outros,
com as mesmas oportunidades, sem pré-concepção. Temos de tratar
até o objeto como sujeito, para nos sentirmos mais livres. As
diferenças sociais são muito grandes e, muitas vezes, aconteceram,
porque não havia a Comissão de Participação Popular e todas as
outras, trabalhando para o cidadão. Por isso, vivemos nessa
dificuldade de segurança, de saúde, de ensino. A educação e a saúde
são o binômio da sustentação e serão, tenho certeza, cada vez mais
promovidas pelo Governador.

Parabéns, vocês realmente transformaram esta Assembléia, de seis
anos para cá, em uma nova Assembléia; aumentaram o número de
projetos estruturadores, que passou de 31 para 57. Tudo isso é
trabalho das Comissões. Fico entusiasmado ao perceber que a utopia
tem lugar e pode ser nesta Assembléia, na democracia representativa,
em que cada um de nós pode melhorar a vida dos cidadãos que
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representamos. Parabéns pelo trabalho. Parabéns à nossa Mesa e a
todos os companheiros de todas as Comissões temáticas.

O Deputado Eros Biondini (em aparte) - Deputado André Quintão,
não poderia deixar de aproveitar esta oportunidade para parabenizá-lo
pela discussão do PPAG e pela condução da Comissão de
Participação Popular. Para mim foi um grande presente conviver com
V. Exa., com o Deputado João Leite e com os demais membros da
Comissão de Participação Popular, o que, com certeza, enriqueceu
sobremaneira o meu primeiro ano de mandato. Também parabenizo o
relator Lafayette de Andrada, que acabou fazendo o elo necessário
para que a Comissão de Participação Popular chegasse aos ouvidos,
aos olhos e ao coração da Casa e do governo, conseguindo
transformar suas idéias em ações. Não apenas trouxemos para
participar nesta Casa, de inúmeras audiências públicas e reuniões da
nossa Comissão, o povo sem voz e vez e todos os segmentos, mas
fomos aos mais longínquos lugares da nossa Capital e do nosso
Estado, como a Frutal, onde o representei em uma das reuniões.
Obrigado.

O Deputado André Quintão - Infelizmente, o tempo é curto para um
assunto de tamanha importância, apenas 60 minutos. Gostaria de
agradecer a todos os servidores desta Casa que trabalharam
ativamente, a todos os Deputados e a todas as Deputadas, aos
gestores do governo que aqui estiveram, às assessorias das
Comissões e do nosso gabinete, às entidades, aos cidadãos e às
cidadãs que participaram.

Deputado Lafayette de Andrada, termino, dizendo que a Assembléia
de Minas, hoje, dá exemplo - quem sabe até ao Senado -, quando um
Deputado da Oposição encaminha a aprovação de um projeto
estratégico do governo. É sinal de que as coisas em Minas Gerais
estão andando de forma coletiva, de maneira mais responsável com o
interesse público. Muito obrigado.

Registro de Presença
O Sr. Presidente (Deputado Lafayette de Andrada) - A Presidência

gostaria registrar a presença do Deputado Shane Jett, da Assembléia
Legislativa de Oklahoma, dos Estados Unidos. Ele veio visitar e
acompanhar os trabalhos desta Casa, o que para nós é grande honra.
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Registramos também, com muita alegria, a presença no Plenário do
ex- Deputado e ex- Embaixador Tilden Santiago.

Prorrogação da Reunião
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do art. 21 do

Regimento Interno, prorroga esta reunião até as 13h59min. Com a
palavra, para discuti-lo, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Cumprimento a Mesa, o Deputado
Lafayette de Andrada, relator do PPAG, as demais Deputadas e
Deputados, as servidoras e os servidores da Assembléia, a imprensa,
Minas Gerais, o Vale do Rio Doce e, com muito carinho, Governador
Valadares, minha cidade. Registro que sou membro efetivo da
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Deputado
Sebastião Helvécio, um dia o Deputado Durval me lembrou que nossa
Comissão tem pouca participação popular. É verdade. Ao longo dos
anos, temos realizado poucas audiências. Por isso faço questão de
participar de outra comissão temática para contribuir com o debate. A
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária é uma das mais
significativas na discussão do Estado, das políticas públicas e no
trabalho efetivo da fiscalização do Executivo, tendo um papel muito
importante na Assembléia. Hoje, o Deputado Zé Maia, seu Presidente,
foi o relator do orçamento, e o Deputado Lafayette de Andrada, do
PPAG. Cumprimento os Deputados Antônio Júlio, Agostinho Patrús
Filho e Sebastião Helvécio, que também a integram. Há três anos,
como membro efetivo, tenho a alegria de participar desta Comissão
representando o PT. Nesse período, sempre travamos um bom debate
sobre os temas e principais projetos das Deputadas, dos Deputados e
do governo de Minas. Entretanto, pela primeira vez, ocorreu um fato
em relação ao qual, de público, deixarei minha moção de repúdio.
Todos os anos, a Assembléia rediscute, avalia e aperfeiçoa o PPAG.
Este ano especialmente, trabalhamos na elaboração e votação para
quatro anos. Logo, o papel da Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, que sempre é fundamental, foi especialmente mais
importante desta vez, pois aprovamos um plano de ação para os
próximos quatro anos, que termina este governo e inicia o próximo.
Ontem, quarta-feira, participamos da abertura da reunião da
Comissão, às 14 horas. Como os pareceres do Orçamento e do PPAG
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ainda não estavam prontos, a reunião foi suspensa para que
houvesse tempo necessário para concluir o seu relatório. Todos
estávamos aqui de plantão. Fui chamada para completar o quórum da
Comissão de Trabalho, a qual integro. Os demais Deputados de
outros partidos também permaneceram aqui, aguardando a retomada
da reunião para a leitura dos pareceres do PPAG e do Orçamento. Há
a tradição desta Casa, todos os anos, de que, por ser um relatório
muito extenso e de muitas emendas apresentadas, apreciadas,
prejudicadas ou rejeitadas, se faça a sua distribuição em avulsos.
Com essa distribuição em avulsos, tem-se um tempo de 6 horas para
avaliação de pareceres e análise do relatório. A partir daí, a Comissão
volta e passa a votar o parecer e o relatório final. Dessa vez, houve
dois agravantes. Grande parte dos membros efetivos não participaram
da Comissão e da votação nessa próxima reunião. E mais ainda: não
foram distribuídos avulsos, tendo sido votado o projeto imediatamente,
sem discussão do conjunto da Comissão. Ao longo dos anos, temos
feito debates sobre os diversos temas, e agora há o coroamento da
nossa Comissão: o Orçamento e o PPAG. Citarei aqui quatro
Deputados efetivos que não participaram dessa votação: Deputado
Antônio Júlio, do PMDB; Deputado Agostinho Patrús Filho, do PV;
Deputado Sebastião Helvécio, do PDT; e eu, representando o PT. De
fato, da nossa parte nos sentimos indignados, e reafirmo aqui a nossa
moção de repúdio. Houve um atropelo e um desrespeito,
especialmente com os partidos e os efetivos da própria Comissão.
Seus suplentes, de última hora, compareceram e quem, ao longo dos
anos, participou da Comissão ficou à parte dessa importante decisão.
Por acerto das lideranças, voltamos à Comissão para realizarmos
ainda os debates das emendas, no final da noite de ontem, quarta-
feira, mas deixo aqui registrado esse fato. Não estou relatando
nenhuma desconfiança em relação aos membros e à relatoria dos
pareceres do PPAG e também da Presidência da Comissão, mas que
isso não aconteça novamente nesta Casa legislativa, porque não foi
nem essa é a tradição nos últimos dois anos. Quando da votação do
orçamento e do PPAG, não somente a Comissão participa, mas
geralmente um conjunto de Deputados se fazem presentes porque
querem acompanhar a apresentação do relato e também avaliar,
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debater e discutir as suas emendas, seja pela sua rejeição, seja pela
sua aprovação. Então, quero registrar, neste último dia do ano
legislativo, que fiquei muito indignada sim, e não somente por mim,
mas também pelos colegas parlamentares que não puderam participar
desse importante debate. Isso minimiza o papel de uma Comissão tão
importante nesta Casa e, principalmente, de um tema dos mais
importantes: discussão das políticas públicas, do planejamento e do
acompanhamento orçamentário no Estado de Minas Gerais. Faço
esse registro para solicitar que, nos próximos anos, não apenas
mantenhamos a tradição, mas que haja mais participação efetiva da
nossa Comissão. Também registro que foi muito importante a fala do
Deputado André Quintão, como Presidente da Comissão de
Participação Popular, como também a dos outros que se
manifestaram nas audiências públicas durante a apresentação de
emendas. Demonstraram e cumpriram o papel legislativo de
aperfeiçoar uma legislação que, cada vez mais, não deve ser apenas
autorizativa, Deputado Sebastião Helvécio - e sei do seu
compromisso. Espero que, ao longo dos próximos anos, também na
esfera federal, possamos caminhar para que os orçamentos sejam, de
fato, aqueles que planejarão e executarão o que foi decidido pelas
Assembléias Legislativas. Que sejam orçamentos impositivos; que se
cumpra o que foi planejado, porque isso poderá retratar a realidade do
Estado de Minas Gerais, retratar um planejamento que pode ser
cumprido pelo governo do Estado e pela Assembléia Legislativa, por
meio de seus parlamentares. Assim cumpriremos o papel de destinar
recursos, investimentos e políticas públicas. Poderemos dar respostas
efetivas à comunidade: essa emenda foi aprovada, essa política
pública tem esse recurso. E, conseqüentemente, ao longo dos anos,
esse recurso será devidamente aplicado, o que ajudará a população a
acompanhar mais de perto o planejamento e a execução
orçamentária, como também a comunidade se sentirá participante da
elaboração do Orçamento, porque suas sugestões, assim como as
das entidades da sociedade civil, serão realmente cumpridas. Hoje
várias emendas acolhidas vieram da Comissão de Participação
Popular e da sociedade civil organizada. Mas, se tivéssemos um
orçamento impositivo, com certeza as nossas comunidades saberiam
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que esses recursos não teriam nenhum remanejamento, não seriam
usados para outras funções, mas seriam destinados efetivamente
para cumprir aquela determinação. É um ideal que devemos cumprir e
pelo qual devemos sonhar, lutar e avançar. Reconheço que muito já
se fez. Hoje temos um PMDI, um PPAG mais debatido com a
sociedade; um Orçamento mais bem acompanhado por Minas Gerais.
Se caminharmos nessa linha com o governo federal e o governo de
Minas, daremos um passo adiante em termos de políticas públicas
planejadas no Estado de Minas Gerais e também no Brasil. Quero
fazer um terceiro registro: todos os anos, as emendas coletivas da
Bancada do Partido dos Trabalhadores quase nunca são aprovadas e,
dessa vez, não foi diferente. A maioria - para não dizer 99% das
emendas coletivas da bancada do nosso partido e as do Deputado
Carlin Moura, do PCdoB - não obteve sucesso e foi rejeitada. Apenas
um conjunto de emendas individuais foram acolhidas. Agradeço ao
relator, Deputado Lafayette de Andrada, o acolhimento de várias
emendas individuais da nossa Bancada do PT, apresentadas pelos
nossos Deputados, que retratam a história, a vivência e a experiência
em várias regiões de Minas Gerais.

Quero registrar que, como somos do Vale do Rio Doce, fizemos uma
verdadeira manifestação pelo Vale do Rio Doce nas emendas que
apresentamos no PPAG. Por que razão? Inicialmente, porque - e é
verdade, Deputado Lafayette de Andrada -, pela primeira vez na
história de Minas Gerais, o governo estadual apresentou um plano
estruturador que se chama Desenvolvimento do Norte de Minas,
Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce. Digo que é pela primeira vez,
porque só agora o Rio Doce entrou nesse programa estruturador.
Para nossa surpresa, quando nos debruçamos sobre o Plano Mineiro
e o PPAG em relação ao Rio Doce, deparamos com o fato de que era
apenas uma indicação no programa. Grande parte dos recursos
estavam destinados a outras regiões. Pedimos que não somente os
recursos permaneçam destinados para o Norte de Minas,
Jequitinhonha e Mucuri, como também solicitamos ao relator e ao
governo de Minas um olhar especial para o nosso Vale do Rio Doce.
Assim como houve emendas em prol das demais regiões, que haja
também para o Vale do Rio Doce. Tivemos sucesso em algumas
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emendas. A maioria apenas como janelas. O Deputado Lafayette de
Andrada, que foi o relator, sabe disso. Abrimos janelas para o Vale do
Rio Doce em muitas emendas que apresentamos. Quero, de público,
chamar a atenção da bancada do Rio Doce. Vejo, no Plenário, a
Deputada Cecília Ferramenta e os Deputados José Henrique e Jayro
Lessa. Nos próximos anos, continuaremos reivindicando o acréscimo
de recursos a essas janelas abertas para o desenvolvimento da nossa
região. Seja bem-vindo o nosso convidado, Deputado Shane Jett. E o
saúdo com mais alegria ainda, porque, como bem lembrou o
Deputado João Leite, a região de Governador Valadares é a que mais
se faz presente nos Estados Unidos. Fizemos um verdadeiro
manifesto ao apresentarmos 46 emendas em que solicitamos recursos
para o Vale do Aço, para a região da Vertente, no Caparaó, para as
cidades em torno de Governador Valadares e próximas da bacia do
Suaçuí-Guanhães. Nossa intenção é que o Estado de Minas Gerais
lance um olhar especial sobre o Vale do Rio Doce. Se há hoje uma
Região Metropolitana do Vale do Aço, se fizemos uma conferência
metropolitana do Vale do Aço, é preciso que, a exemplo da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, exista também um programa
estruturador para o Vale do Aço. Não posso perder, portanto, a
oportunidade de parabenizar a Deputada Cecília Ferramenta, que
lutou pela emenda da criação do programa estruturador - embora
ainda em nível de subprograma -, como o de uma região
metropolitana. Outro grito em relação ao Vale do Rio Doce diz respeito
a uma situação especial que vimos vivendo ao longo dos últimos 30
anos: há, atualmente, mais de 40 mil valadarenses nos Estados
Unidos ou em países da Europa. Quase 150 mil pessoas do Vale do
Rio Doce estão fora do Brasil. Muitas famílias estão indo ou foram
buscar oportunidades e um salário mais digno, para oferecerem
melhores condições de vida a seus filhos e à sua família. Essa
emigração histórica do Vale do Rio Doce precisa ser revertida. Nossa
região teve o extrativismo como ponto forte de economia. Retiraram
dali a mica e, depois, cortaram madeira. Aqui estamos hoje a debater
a mata seca. Nossa região, durante mais de 20 anos foi devastada
ambientalmente. Hoje o que resta não vale nada. Não temos mais
matas de topo de morros. Nossas matas nativas também acabaram. A
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lâmina do nosso Rio Doce era de 2,50m, mas hoje não chega a 90cm.
Muitas nascentes secaram, fruto do desmatamento ao longo de mais
de 20 anos para a extração da madeira. A extração da madeira
passou, como também passou a mica. Estamos numa fase difícil, de
baixa produtividade agropecuária. Está acontecendo o retorno de
milhares de famílias, porque o dólar está desvalorizado, não tem mais
a força que tinha.

O Deputado João Leite (em aparte) - Enquanto V. Exa. falava dos
nossos conterrâneos de Valadares, de Itueta, de Galiléia, de
Resplendor e de muitos outros que estão nos Estados Unidos, o
Deputado Estadual de Oklahoma, Shane Jett, falou de um projeto de
sua autoria que tramita em sua Assembléia, tratando justamente do
atendimento aos imigrantes que estão no seu Estado. Ele fala das
condições em que estão vivendo e entende bem o que V. Exa. traz a
esta tribuna hoje, como também entende a vinda dos americanos para
o Brasil, antes da Segunda Grande Guerra, para a região de
Valadares, com o objetivo de levar esse material térmico, a mica,
malacaxeta, para o teatro da guerra na Europa. Assim, muitos
valadarenses foram para os Estados Unidos. Queria apenas citar que
ele está preocupado com essa situação. Seria interessante esse
entendimento, para que pudesse haver essa cooperação, já que
temos tantos irmãos em Oklahoma e em outros locais dos Estados
Unidos. Muito obrigado.

A Deputada Elisa Costa - Agradeço ao Deputado João Leite por sua
compreensão em relação aos direitos dos nossos conterrâneos. V.
Exa. compreende o sofrimento de nossos valadarenses quando saem
de sua terra, deixam suas famílias, para viverem nos Estados Unidos,
buscando uma vida melhor, uma vida digna para que suas famílias
sejam atendidas nos seus direitos sociais básicos. Quero registrar
aqui e agradecer o apoio do Deputado João Leite, pois lutamos para
que eles tenham seus direitos garantidos. Quero continuar meu grito
pelo Vale do Rio Doce em relação às emendas que apresentamos.
Nos últimos anos, tivemos uma redução na participação do PIB
estadual. Governador Valadares é uma região que, durante muitos
anos, década de 60 e 70, contribuiu para a expansão da economia
mineira nos últimos 30 anos. Na verdade, no processo de
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modernização, ficamos isolados do desenvolvimento e do
crescimento. Governador Valadares e o Vale do Rio Doce, no
processo de modernização do Brasil, desempenharam papel de
fronteira agrícola, espaço de expansão da pecuária e da agricultura,
de produção de matéria-prima, mica, com recursos naturais. Agora
estamos vendo outro ciclo se fechando. Está acabando o ciclo da
mica. Encerrou-se o ciclo da madeira, que contribuiu para a
devastação da nossa região. Agora, estamos tendo uma baixa
produtividade em relação a nossa pecuária e a nossa agricultura. E,
por fim, estamos encerrando também o ciclo do dólar, da economia
que foi centralizada economicamente na remessa dos dólares dos
nossos queridos valadarenses dos Estados Unidos e de outros países
da Europa. Por essas razões, o Vale do Rio Doce precisa encontrar
agora o seu caminho, buscar sua identidade própria, suas
potencialidades, sua vocação, promover um novo modelo de
desenvolvimento sustentável, que passa pela participação de todos no
processo, as forças políticas e as pessoas que moram na região. E
isso passa também, de maneira muito forte, pela presença do Estado
brasileiro, pela presença forte do governo Lula, mas precisa passar
também pela presença forte do governo de Minas Gerais, a fim de que
a nossa região possa dinamizar sua economia, criar um novo ciclo de
desenvolvimento, garantir oportunidades para a nossa juventude,
garantir que pais e mães de famílias possam permanecer na terra
onde moram. As emendas que apresentamos ao PPAG retratam essa
necessidade. Em primeiro lugar, a região necessita de um forte
processo educacional. Incluímos o Vale do Rio Doce nas seguintes
ações: educação de qualidade profissional e tecnológica; implantação
do Plano de Aceleração da Aprendizagem; qualificação profissional
para o desenvolvimento das cadeias produtivas priorizadas; apoio à
implantação do Centro Federal de Educação Tecnológica de
Governador Valadares, que é garantido pelo governo federal, mas
conta também com a contrapartida do governo de Minas; apoio à
implantação da extensão universitária pública em Governador
Valadares, que contará com a contrapartida do governo do Estado, do
governo Lula, da iniciativa privada, da UFMG, das universidades do
Mucuri, do Jequitinhonha e de Ouro Preto, que contribuirão para que
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tenhamos lá uma verdadeira extensão universitária. Solicitamos
também a implantação de núcleos de excelência tecnológica e
vocacional, infra-estrutura de apoio tecnológico e pesquisa. Nenhuma
região poderá alcançar desenvolvimento, se não tiver diagnóstico de
suas potencialidades. É preciso pesquisa e estudo, para que esse
diagnóstico seja transformado em projetos e programas de
desenvolvimento regional.

Por que não termos em nossa região, Deputada Cecília Ferramenta
e Deputado Carlin Moura, sedes da Epamig e do Cetec para que
realizem estudos nas áreas da pecuária e da agricultura, contribuindo,
assim, para o desenvolvimento desses setores da nossa economia?
Incluímos em outro programa estruturador a atração de investimentos
e a diversificação da produção; elaboração de um plano de incentivos
fiscais para atração de investimentos na região; desenvolvimento do
porto seco em Governador Valadares e nas regiões do Vale do Rio
Doce; elaboração de estudos de modelos de negócios para as
cadeias produtivas, estimulando os pequenos produtores, a pequena
agroindústria, a pequena indústria, a média indústria; preparar a
cidade e a infra-estrutura da cidade para receber uma grande
indústria; atração de empresas âncoras e de novos investimentos para
a região. O Vale do Aço recebe hoje o incremento das expansões da
Usiminas, da Cenibra e do pólo siderúrgico de toda a região. Os
impactos desse pólo siderúrgico precisam chegar até Governador
Valadares. Não podem chegar apenas os problemas sociais e
econômicos, mas também os impactos econômicos positivos para
integrarem todo o Vale do Rio Doce num processo de
desenvolvimento. Então, queremos que o pólo siderúrgico de toda
região do Leste ajude a promover culturalmente, economicamente e
socialmente o Vale do Rio Doce. A nossa cidade de Governador
Valadares já se encontra em condições de receber uma grande
indústria. Esse caminho tem sido pavimentado e discutido pelo
governo do Estado e pelo projeto de desenvolvimento do governo
federal, que começa a investir na região, para prepará-la do ponto de
vista da formação profissional e humana, a fim de receber uma grande
indústria, que gere emprego e promova o desenvolvimento.
Governador Valadares prepara-se para receber uma grande indústria,
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para estimular a pequena e a média indústria e para ter um comércio
mais ativo, que beneficie toda população da região. Refiro-me ao
desenvolvimento das cadeias de fornecedores para as empresas
âncoras locais. Se o Vale do Aço cresce como pólo siderúrgico,
Governador Valadares pode ter também empresas fornecedoras,
assim como o Rio Doce como um todo. Dando continuidade às nossas
emendas, para finalizar, está previsto o apoio à infra-estrutura e ao
suporte e a atração de investimentos para a cadeia do biodiesel. No
Vale do Rio Doce, há também a produção da agricultura familiar.
Teremos de fortalecer essa agricultura com a organização dos nossos
pequenos agricultores e com o estímulo à cadeia do biodiesel. Há o
programa de incentivo à agropecuária e recuperação da produtividade
no campo. Apresentamos uma emenda para a inclusão do Rio Doce
na ação de regularização fundiária, para o apoio financeiro aos
pequenos produtores do Norte, do Jequitinhonha, do Mucuri e do Rio
Doce e para transformar e agregar o seu produto à agricultura familiar
e à pequena agroindústria. Também está prevista a transferência de
tecnologias, de sementes e de mudas qualificadas, para garantir o
fortalecimento da agricultura familiar; o incentivo à economia solidária
e aos pequenos e microempreendimentos; a implantação da rede de
elaboração participativa de projetos comunitários; a implantação da
política estadual de fomento à economia solidária; a promoção do
artesanato voltado para a cadeia produtiva; e a implantação de
cozinhas comunitária sertanejas. Algumas dessas emendas entraram
como uma janela para o Vale do Rio Doce, com recursos ainda muito
reduzidos, mas, ao longo dos anos, trabalharemos para aumentá-los.
Está previsto também o incentivo ao turismo regional.

O Deputado Carlin Moura (em aparte) - Deputada Elisa Costa, peço
um aparte para falar sobre essa questão do Vale do Rio Doce, pois
ficou constatado um aspecto importante no PPAG. Deputado
Lafayette de Andrada, em que pese a importância do Pró-Acesso,
especialmente no Vale do Rio Doce, vários trechos que ligam um
Município ao outro e que ainda não foram beneficiados por esse
programa não foram também beneficiados pelo PPAG. O Pró-Acesso
adota uma filosofia muito específica de ligar o Município a uma malha
asfáltica, mas como há uma economia regional, a interligação entre os
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Municípios fica dificultada. Darei um exemplo bem concreto. A cidade
de Nacip Raydan será ligada a Governador Valadares pela malha de
Virgolândia, mas, por outro lado, um trecho daquela cidade estaria
muito mais perto do asfalto, mas não foi beneficiado. Isso acontece
também em São José de Safira, em Peçanha e em Coroaci. O PPAG
ainda apresenta essa falha, que precisa ser avaliada, principalmente
no Pró-MG. A forma que teríamos de corrigir essa lacuna seria com o
PPAG. Posso citar o exemplo de São José da Safira, Peçanha,
Marilac e a cidade de Gonzaga. São trechos isolados que dificultam a
economia local e a interligação entre os Municípios. Obrigado pelo
aparte, Deputada Elisa Costa.

O Sr. Presidente - Deputada Elisa, só um esclarecimento, não como
Presidente, mas como relator do PPAG. Além do Pró-Acesso e do
Pró-MG, existe também um grande programa, com cerca de
R$80.000.000,00, para asfaltamento. Lá não está especificado quais
são os Municípios e os trechos, mas muitos deles estarão
contemplados. Naturalmente não são todos os trechos, mas existe um
programa visando preencher essa lacuna. É apenas esse
esclarecimento. Retorno a palavra à Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Completando as emendas que
apresentamos em relação a esse manifesto pelo Vale do Rio Doce, há
mais um tema muito importante para nós. Já tratamos do apoio à
indústria, à agricultura, à educação e há ainda o turismo. O turismo
rural e urbano é muito importante como fonte de geração de emprego
e renda na nossa região. Apresentamos emenda relativa ao
desenvolvimento do destino turístico do Vale do Rio Doce, que ficou
muito genérica. Vamos trabalhar para que sejam destinados recursos
à implantação de projetos que estimulem o nosso turismo rural e nas
cidades do Vale do Rio Doce. Há também emendas relativas à
produção cultural regional. Está presente a Deputada Gláucia
Brandão, Presidente da Comissão, e apresentamos emendas ao
PPAG para aumentar os recursos da nossa cultura regional e estadual
e também para a recuperação do patrimônio histórico da nossa região
e de Minas Gerais como um todo. Queremos fazer o registro de
algumas emendas rejeitadas, cujo destaque farei depois em Plenário.
Elas têm um papel muito importante na nossa região, e é um outro
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tema afeito ao Vale do Rio Doce. Trata-se do cuidado com a nossa
Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Essas três emendas especialmente
adquiriram um caráter estadual no PPAG. Antes ela tinha um caráter
regional, mas de região central, e na minha emenda traduzi o caráter
regional, incluindo os rios do Mucuri, do Jequitinhonha e do Rio Doce,
exatamente para cuidar dessas bacias. Essas emendas voltaram,
então, a ter um caráter estadual.

Faço, assim, um apelo ao relator, para que reveja essa proposta,
porque são quatro emendas importantes em relação a essas bacias. A
primeira foi prejudicada porque se tornou regional no âmbito do
Estado. Aborda a conclusão da criação e estruturação dos comitês de
bacias hidrográficas dos Rios Jequitinhonha e Mucuri, para garantir a
efetivação no exercício de 2008. Ela foi prejudicada, e é uma
reivindicação histórica das regiões do Mucuri e Jequitinhonha, são
dois rios de tradição, que remontam à origem e à identidade do povo
dos diversos vales, e adquiriu um caráter estadual. Quando tomam
esse caráter estadual, esses recursos poderão ir para todas as bacias
de Minas Gerais, e nós especificamos que tem de ser para a bacia do
Mucuri, do Jequitinhonha e do Rio Doce. A segunda emenda
prejudicada é a de recuperação e desenvolvimento sustentável das
bacias hidrográficas, para dar início ao Programa de Revitalização da
Bacia Hidrográfica do Rio Doce. Também essa emenda, mais uma
vez, ficou tendo âmbito estadual. Solicitamos reestudo do relator para
que, na hora de se destacar a emenda em Plenário, receba apoio dos
Deputados. A Bacia do Rio Doce não pode mais conviver com os
programas que existem hoje. Há um programa que se chama Rio
Doce Limpo, que é exatamente o saneamento do Rio Doce e de todos
os seus afluentes. É preciso um programa de revitalização de
nascentes, de matas em topos de morros, de contenção de
enchentes, de recuperação da mata nativa, de cobertura das nossas
regiões devastadas, que foram acontecendo ao longo dos últimos 30
anos, para que a nossa região possa se recuperar. Já existem regiões
em que não se encontra mais água. Hoje a seca cresce por causa da
devastação ambiental. Chamamos a atenção do Estado, da
Assembléia Legislativa e do relator para o Comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Doce, que agora vai realizar o seu plano diretor,
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mas que não é um programa de revitalização. Depois do plano diretor
haverá um programa de revitalização, a exemplo do Rio São
Francisco, que já tem o seu programa e em que, ano a ano, podem
ser alocados recursos do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério
da Cidade e do Estado de Minas Gerais para a sua revitalização.

Nosso abraço ao companheiro e amigo, ex-Deputado e ex-
Embaixador Tilden Santiago, e, como me chama a atenção o
Deputado João Leite, nosso companheiro também desta Assembléia
Legislativa. Cadastramento de usos e usuários de recursos hídricos:
essa emenda também ficou prejudicada porque se tornou estadual e
era destinada à Bacia hidrográfica do Rio Doce. Por fim,
apresentamos emendas ambientais, queremos a ampliação das áreas
de vegetação nativa e promoção da conexão entre os fragmentos
florestais. E temos o Promata, um projeto estadual. Agora queremos
recursos colocados no orçamento para a Bacia Hidrográfica do Rio
Doce. Encerrando, quero dizer que esse manifesto é de todos os
Deputados e de todas as Deputadas da região do Rio Doce, que
somam esforços políticos e sociais junto dos Prefeitos, dos
Vereadores, das lideranças comunitárias, dos movimentos sociais em
luta para fazer a inclusão econômica e social de uma região, para
integrar o Vale do Rio Doce ao processo de desenvolvimento de
Minas e do Brasil. Temos que integrar o Vale do Rio Doce a um
processo de desenvolvimento social, a fim de lhe garantir mais vida e
mais dignidade, elevar a cidadania das nossas comunidades, garantir
educação de qualidade e, principalmente, oportunidades. O Governo
Lula já tem investido em muitos programas e projetos, como o Cefet,
como programas das universidades federais, como investimentos no
plano de aceleração do crescimento, que só em Valadares somam
R$135.000.000.00, e também em toda a região. Quero registrar que,
além dos programas sociais, além dos investimentos do governo
federal, chamamos a atenção também do governo de Minas para o
nosso Vale do Rio Doce. Esse é o nosso manifesto. Por fim, há uma
última emenda que diz respeito não somente ao Vale do Rio Doce,
mas também a todos os Municípios de Minas Gerais.

Quero dizer aos Prefeitos e Prefeitas, agentes políticos, secretários
municipais e a toda a população de Minas que um projeto nosso
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entrou na pauta, hoje, neste último dia, em 1º turno, depois de três
anos de luta. Ele cria um núcleo estadual de engenharia e arquitetura
públicas para contribuir com a elaboração de projetos para prefeitos,
equipes municipais, dando assessoramento técnico, ajudando as
prefeituras com suas equipes e garantindo aos municípios projetos de
qualidade para a captação de recursos estaduais, federais e até
mesmo de entidades internacionais. Esse projeto não é de minha
autoria. Quero dizer a todos os Deputados que este projeto é de
autoria do Crea, dos estudantes dessas áreas, da sociedade, das
universidades, das prefeituras e dos representantes de entidades que
compareceram às audiências públicas realizadas nesta Casa. Este
projeto tornou-se de Minas Gerais, porque beneficiará 853 Municípios,
as equipes das Prefeituras, e dará suporte técnico ajudando nos
planos de aceleração do crescimento nas áreas de moradia,
saneamento ambiental, planejamento urbano e de planos diretores.
Contribuirá com o desenvolvimento urbano de nossas cidades e
Municípios. Um projeto dessa importância ainda não encontrou eco
nesta Casa Legislativa. Sabemos que o governo do Estado pode
estruturar, por meio da Sedru, um corpo técnico, em parceria com as
universidades públicas e privadas, associações microrregionais,
profissionais dessa área e Crea para contribuir com o fortalecimento
dos nossos Municípios, das suas equipes e das associações
microrregionais. Essa implantação de equipes, por meio do Estado,
será fortalecida. Se tantos cargos estão sendo criados nesses últimos
projetos que tramitam nesta Casa, por que não se destina parte
desses cargos para que a Secretaria de Desenvolvimento Urbano
contribua com esse corpo técnico para assessorar nossos Municípios,
dando-lhes condições de captar recursos e garantir qualidade de vida
e atendimento às demandas e necessidades da nossa população?

Registro que uma emenda dessa importância foi rejeitada. Nosso
projeto de lei veio hoje pela primeira vez a esta Casa Legislativa,
depois de três anos de luta, apresentado em 1º turno. Solicitamos ao
relator que considere nosso pedido. Não adianta aprovarmos uma lei
se depois ela não terá ob suporte necessário para sua
implementação, porque agora se dará de maneira integrada. Se a lei
for aprovada agora, em 1º turno, e no início do ano, em 2º turno, é



197

necessário haver recursos no PPAG e no Orçamento para garantir a
implementação do fortalecimento dos nossos Municípios e da equipe
técnica em Minas Gerais.

Deixo nosso abraço a Minas, a todos que nos ouviram neste
momento, registrando mais uma vez o manifesto do Norte de Minas,
Mucuri, Jequitinhonha e, especialmente, do Rio Doce e que, cada vez
mais, haja o olhar do Estado e do Governo do Presidente Lula para as
nossas regiões. É essa a nossa vontade e será nossa luta
permanente. A Bancada do Rio Doce, tão bem representada aqui, já
está integrada a essas propostas para melhorar a inclusão social de
milhares de trabalhadores do Rio Doce e impedir ou minimizar essa
forte imigração. Imigrantes que estão voltando agora, sejam bem-
vindos a Governador Valadares, ao Rio Doce, e que a cidade e a
região possam oferecer vida digna, possível, trabalho remunerado e
cidadania plena a todos e a todas vocês. Muito obrigada.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir o projeto, o
Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputado Lafayette de
Andrada, Deputada Elisa Costa, Srs. Deputados, telespectadores da
TV Assembléia, senhores e senhoras presentes à discussão do Plano
Plurianual de Ação Governamental, tive a oportunidade de
acompanhar várias etapas da discussão do PPAG e, cada vez mais,
reconheço o papel fundamental da Assembléia Legislativa na decisão
da Mesa, sob a Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho, de
interiorização, de descentralização. Fomos às várias regiões de Minas
Gerais, onde ouvimos opiniões e sugestões ao PPAG. Sem dúvida,
tem sido uma experiência exitosa, que possibilita a participação da
população de Minas Gerais no futuro do nosso Estado.

Nosso Presidente, Deputado Lafayette de Andrada, já saudou o ex-
Deputado, Embaixador Tilden Santiago, mas não poderia deixar de
manifestar minha alegria em rever o Embaixador, que hoje contribui
com Minas Gerais com sua experiência no contato com movimentos
sociais e com seu conhecimento técnico; contribui com a Cemig. Por
determinação do Presidente Alberto Pinto Coelho, nosso Embaixador
acompanhou-nos à visita que fizemos ao Bispo D. Cappio, em Barra,
no Sobradinho, a quem tivemos a oportunidade de levar a



198

solidariedade da Assembléia de Minas Gerais. O Embaixador também
teve a oportunidade de entrar em contato com D. Luiz Cappio, que
lamentavelmente foi hospitalizado. Pudemos constatar a determinação
do Bispo em defesa do São Francisco. Pudemos colher sugestões das
diversas regiões de Minas Gerais para o Plano Plurianual de Ação
Governamental, ouvindo os movimentos sociais, em companhia do
Embaixador Tilden Santiago, ouvindo o clamor dos barranqueiros, da
população pobre das margens do São Francisco, que não reconhece
que serão efetivamente atendidos nesse projeto do governo federal.

Em Brasília, o Embaixador Tilden Santiago viveu uma situação
contrária: estão decidindo sobre o São Francisco sem ouvir a
população local. Portanto, é uma alegria recebê-lo aqui e podermos
ver o trabalho que V. Exa. vem realizando para o povo de Minas
Gerais. Desejamos sucesso nesse importante trabalho que V. Exa.
vem desempenhando, contribuindo com a Cemig, e com a discussão
com os movimentos sociais. V. Exa. tem muito a dar a nosso povo, a
nosso Estado. Muito obrigado por sua presença. Saúdo-o em nome de
todos os companheiros e companheiras do Parlamento de Minas
Gerais. Bem-vindo, Embaixador.

Dizia da possibilidade de ouvir todas as regiões e falar sobre algo
que nos dá alegria, e que a Assembléia Legislativa e o governo de
Minas Gerais, inclusive eu, no início de governo, como Secretário de
Estado de Desenvolvimento Social e Esportes, tive a oportunidade de
estar nesta Assembléia, debatendo com os Deputados, acatando uma
sugestão desta Casa, que foi o Projeto Estruturador n° 31 - Inclusão
Social de Famílias Vulnerabilizadas. Essa foi uma determinação do
Governador Aécio Neves: discutirmos com a Assembléia Legislativa,
com a população de Minas, as sugestões, acatando-as, num momento
delicado, quando tínhamos praticamente paralisado a transferência
dos recursos do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil para
Minas Gerais. E o governo do Estado acatou aquela sugestão,
fazendo aporte de recursos, como vem fazendo, cada vez mais,
assumindo, como primeiro Estado da Federação, a determinação
NOB 2005, a NOB-Suas, a NOB do Sistema Único de Assistência
Social.

O governo de Minas vem aportando recursos para várias ações.
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Citaria algumas importantes, como a própria implantação do Suas,
seu monitoramento e avaliação, em Minas Gerais, o co-financiamento
para execução da proteção básica, o co-financiamento do governo do
Estado de Proteção Especial do Sistema Único de Assistência Social.

Muitas vezes, ouvimos uma palavra contra a presença do governo
do Estado na questão social. E vemos o nosso Secretário Custódio
Mattos, o Governador Aécio Neves, trabalhando intensamente em
acordo com o governo federal e a determinação do Conselho Nacional
da Assistência Social e das conferências de assistência social.

Minas Gerais dá exemplo em relação a essa matéria porque tem
acompanhado aquelas determinações, investido, feito aportes
significativos de recursos para a assistência social, no co-
financiamento, inclusive no fortalecimento dos instrumentos de gestão
do Sistema Único de Assistência Social. Portanto, esse é um governo
que está efetivamente trabalhando na assistência social, trabalhando
com o governo federal, com os governos municipais, tratando da
questão da gestão plena da assistência social, dando condições para
que os Municípios a efetivem. Nosso reconhecimento ao Secretário
Custódio Matos e a toda a sua equipe, que não medem esforços para
trabalhar a questão da assistência social no Estado de Minas Gerais.

Gostaria também de tratar de uma outra política, tão fundamental,
em que a Assembléia tem dado grande contribuição. Nosso Deputado
Ivair Nogueira preside a Frente Parlamentar do Esporte nesta Casa.
Talvez não tenhamos, na história do Parlamento mineiro, uma
participação tão efetiva das entidades ligadas ao esporte - as
federações, as associações, os clubes -, como vemos agora. Temos,
permanentemente, a presença das associações, das federações, das
entidades, na Assembléia Legislativa, nas convocações feitas pela
Frente Parlamentar do Esporte.

Recentemente, tivemos a oportunidade de receber aqui, por
intermediação do nosso Deputado Carlin Moura, sempre presente e
atuante na Frente Parlamentar do Esporte, a Coordenadora da Frente
Parlamentar do Esporte da Câmara dos Deputados, Deputada Federal
Manuela d’Ávila. Ela esteve no Salão Nobre desta Casa, ouvindo as
sugestões das federações e das entidades de esporte do nosso
Estado.
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O esporte mineiro tem vigorosas propostas. Algumas foram
acatadas pelo relator Deputado Lafayette de Andrada, que entendeu o
momento do esporte em Minas Gerais, ou seja, que o esporte mineiro
recebe desta Assembléia atenção especial e que a Frente
Parlamentar do Esporte trabalha com muito vigor. Queria aqui
reconhecer a atenção do relator ao acatar a primeira sugestão da
Frente Parlamentar do Esporte, do fórum do esporte, presente nesta
Casa, no Programa Estruturador Minas Olímpica e no programa
Campos Verdes, que propõe a revitalização dos campos de futebol
amador, de forma a melhorar o oferecimento de atividades esportivas
de lazer.

Falarei sobre esse programa, mas concedo aparte, com muito
prazer, ao Deputado Lafayette de Andrada. Reconheço o seu trabalho
e a sua sensibilidade como relator, acatando as sugestões do esporte.

O Sr. Presidente - Deputado João Leite, serei breve. Quero apenas
fazer um esclarecimento. As emendas apresentadas por V. Exa.,
dando apoio ao esporte, sobretudo no Programa Estruturador Minas
Olímpica, foram acatadas depois de devidamente discutidas com a
equipe de planejamento do governo, que deu sinal verde, vamos dizer
assim, para que este relator adiantasse os entendimentos que
culminaram com esse acatamento. As emendas só foram acatadas
porque o governo percebeu a importância do seu teor, isto é, o
fortalecimento dos campos de futebol amador no interior. V. Exa.
apresentou emenda sobre a prática de xadrez nas escolas, o que o
governo viu com muito bons olhos. V. Exa. apresentou emenda para
que as escolas pudessem firmar convênio com clubes e academias,
de forma a oferecer cursos de educação física aos alunos. O governo
entendeu a sua sensibilidade, por isso a acatou. Da mesma forma
ocorreu com o projeto do Centro Olímpico. O governo entendeu que
deveria fazer estudos a esse respeito. Este relator consignou no
PPAG, porque o governo se sensibilizou com a proposta de V. Exa.

Em suma, quero dizer que todas as propostas acatadas foram fruto
de amplo debate com os parlamentares e a equipe técnica e de
planejamento do governo. Se hoje o PPAG cresceu com as emendas
apresentadas por esta Assembléia, isso se deu porque o governo viu
e enxergou a importância de acatá-las, pois tinham, efetivamente,



201

importância social muito grande. Na verdade, o que fizemos não foi
mais que a nossa obrigação. Percebemos a sensibilidade de V. Exa.
para incentivar o esporte em Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Lafayette de Andrada.
É importante dizer que a fala de V. Exa., que teve o cuidado de tratar
dessas emendas com o governo, demonstra a sensibilidade do
Governador Aécio Neves. Um programa como o Campos Verdes
possibilita aos campos de futebol amador serem gramados e
arborizados.

Antes de terminar, quero dizer que fiquei um pouco preocupado. O
Deputado Sebastião Helvécio, estudioso que é, emprestou-me as
cópias do PPAG, do Orçamento, e o deixou comigo para que eu
tomasse conta. A documentação toda está com o Deputado Lafayette
de Andrada. V. Exa. não precisa preocupar-se. Tomei conta de tudo.
O programa Campos Verdes demonstra a importância que esta Casa,
o governo e as entidades que o propuseram dão à população carente
de Minas Gerais. Em muitos de nossos bairros e vilas, o único lazer é
aquele campo de futebol de terra, sem grama, levantando aquela
poeira. As mulheres assistem aos jogos no sol. Então a idéia é que o
governo e a Secretaria de Esportes e da Juventude façam convênio
com o IEF para que este utilize até mesmo recursos de multas
ambientais para aportar no Campos Verdes; e também com a Copasa,
para que ela invista e dê melhores condições de lazer nos finais de
semana para a população mineira. Como Secretário de Estado, tive a
oportunidade de iniciar o programa Campos de Luz, que já levou
iluminação para 500 campos de futebol amador em Minas Gerais,
dando oportunidade à população de ter lazer à noite, assim como
renda para as famílias no entorno dos campos. Além disso, dando
segurança para a população de Minas Gerais, pois cada um desses
campos era praticamente 6.000m2 escuros à noite, o que trazia
insegurança para a sociedade. Quero falar, ainda, do programa de
ampliação e reestruturação de espaços esportivos e de atividades
físicas, acatado pelo relator e sugerido pelo fórum do esporte e levado
à Comissão de Participação Popular, comandada pelo Deputado
André Quintão, que fez as avaliações e o encaminhou. Destaco o
incentivo ao desporto e à promoção de atividades físicas e de lazer.
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Temos várias sugestões do Conselho Regional de Educação Física.
Deputado Alberto Pinto Coelho e demais presentes, no próximo ano,

temos uma questão a discutir nesta Casa. Os Deputados médicos,
entre eles os aqui presentes Doutor Viana, Sebastião Helvécio, Carlos
Mosconi e Rêmolo Aloise, poderão ajudar-nos muito. Os médicos
falam que a atividade física apenas uma vez por semana faz muito
mal. As nossas crianças têm educação física apenas uma vez por
semana. Em 2020, é possível que no Brasil haja um grande número
de obesos. Não temos educação física do primeiro ao quarto ano da
criança. No ensino fundamental, há uma aula por semana. Levamos
nossos jovens a riscos com essa prática. Com a contribuição dos
Deputados médicos, temos de tratar dessa questão com cuidado. Por
que não quatro vezes por semana? Precisamos tratar já, pois
corremos o risco de ter uma epidemia de obesidade em nosso país.
Tivemos uma discussão, por solicitação do Deputado Dinis Pinheiro,
tratando do diabetes tipo 1. Temos vários jovens nas escolas com
diabetes. Para eles, é fundamental alimentação e exercício físico, mas
eles têm uma aula por semana de educação física. O Conselho
Regional de Educação Física veio a esta Casa discutir sobre esse
importante tema. Queria falar também sobre o xadrez na escola, que
já foi mencionado pelo relator. Por que ele é tão importante? Já temos
crianças da escola pública de Minas Gerais conseguindo títulos
nacionais de xadrez. Na semana passada, na Escola Estadual
Silviano Brandão, houve uma rodada de xadrez com a participação de
aproximadamente 500 jovens. Isso trabalha com a inteligência dos
jovens e crianças do nosso Estado. Rapidamente desejo falar também
sobre a Ação Sempre Jovem, que é para a nossa melhor idade. Todos
nós chegaremos a essa melhor idade, e há a possibilidade de as
academias e clubes abrirem suas portas com convênios para que o
nosso idoso e a nossa idosa possam utilizar esses espaços. Deputado
Rêmolo Aloise, V. Exa. é médico, e trato aqui de uma questão que V.
Exa. domina. Rendo-me, neste momento, a V. Exa. que solicita
aparte. Gostaria muito de ouvi-lo sobre esse tema que discuto. Por
favor, concedo-lhe aparte com muito prazer. Estou ansioso por ouvi-lo.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte) - Nobre Deputado João
Leite, neste momento que estou ouvindo V. Exa., vejo sua
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preocupação com que os jovens tenham espaço maior a fim de
praticar educação física e, com essa prática, evitar uma série de
patologias, principalmente a obesidade. Essa questão, na maioria das
vezes, não se instala na idade dos jovens. Quanto à questão do
diabetes, temos, sim - e o Doutor Viana sabe disso, porque é pediatra
-, uma incidência mínima - e esta é uma questão congênita -, e a
ginástica também não soma em nada para que o jovem portador de
diabetes que seja praticante de exercícios não venha a ter esse
problema mencionado por V. Exa. O Deputado Antônio Andrada, por
ser uma pessoa de espírito muito aguçado, me fez uma indagação
sobre a tartaruga, que vive 300 anos e não faz nenhuma ginástica,
praticamente. Lembro a V. Exa. que quem sabe também nós
possamos levar essa simbologia da tartaruga para fazer ginástica
junto às crianças, divertindo e dando um incentivo maior. Quem sabe
podemos aumentar a idade dos jovens e obesos, espelhando-nos na
tartaruga, pela qual temos o maior respeito. Muito obrigado, e lamento
que a Casa esteja vazia e não escute o brilhantismo das suas
palavras e o conhecimento que V. Exa. tem demonstrado neste
Plenário, ocupando o tempo que lhe falta, assim que o Presidente
reabrir esta sessão, às 14 horas. Ficaria muito simpático.

O Deputado João Leite - Muito obrigado, Deputado Rêmolo Aloise.
Quero apenas discutir um pouco essa teoria da tartaruga. Ao carregar
um casco com aquele peso, não me parece que ela não faça
exercício. É muito exercício, e, quando viram a tartaruga e ela precisa
retomar sua posição correta, ela faz, então, mais exercício. Parece-me
que ela é um dos animais que mais se exercita, como todos os outros
e também o homem. Lembro-me especialmente, Deputado Rêmolo
Aloise, que tínhamos este Plenário cheio e repleto, na segunda-feira,
de crianças, mães e jovens portadores do diabetes 1. Muitos, na
escola, não têm alimentação adequada para atender suas
necessidades específicas. Também estava aqui o Presidente da
associação que falava sobre a falta que a educação física e os
exercícios fazem a essas crianças. Mas, especialmente, há a carência
de muitas delas, e a impossibilidade de comprar os produtos “diet” que
podem consumir, pois são muito caros. Esse é outro tema que
queremos discutir. Não foi possível agora, mas temos de pensar em
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maneiras para que as crianças que dependem dessa alimentação
especial, e que são pobres, tenham acesso aos produtos “diet”. Vimos
estudos recentes, que acompanho com atenção, dizendo que as
crianças obesas têm grande possibilidade de continuarem obesas no
futuro, assim como o jovem obeso. Esse é um tema que me interessa
e que acompanho. Sigo nesse passo para falar sobre a academia na
escola. Temos 4 mil academias de ginástica no Estado de Minas
Gerais. Essa emenda do Deputado Lafayette de Andrada diz sobre a
possibilidade de o governo do Estado realizar convênios com essas
academias. Crianças com problemas de bronquite, e que precisam
utilizar a piscina, poderão utilizá-la nas academias e nos clubes.
Também crianças e jovens portadores de deficiência poderão utilizar
os espaços dessas academias.

Na questão do esporte, quero falar sobre o Centro Olímpico e
Paraolímpico do Horto. Quando era Secretário de Desenvolvimento
Social, tivemos oportunidade de desfazer as duas últimas unidades da
Febem, que foi extinta neste Plenário em 1995 com uma votação feita
na Assembléia Legislativa. As unidades do Horto e de Bom Despacho
foram desativadas. No Horto, tivemos mais de 100 crianças. Com a
presença do Governador Aécio Neves, por meio de um decreto de sua
autoria, o Horto foi destinado à construção do Centro Olímpico e
Paraolímpico para o treinamento de atletas em Minas Gerais, com a
construção de ginásios para as federações de esporte de Minas
Gerais e de uma pista de atletismo para os atletas da Federação de
Atletismo de Minas Gerais. A nossa expectativa é que os estudos
sejam ultimados e que o Centro Olímpico e Paraolímpico do Horto
seja construído.

Para encerrar, quero falar sobre duas ações importantes que
constam no PPAG. A Ação nº 1.058 diz sobre a criação e a
implantação de áreas protegidas. Interessam-me muito os recursos
aportados nessa ação e também na Ação nº 4.060, que trata do
fortalecimento da gestão da unidade de conservação. Falo isso
porque o governo do Estado, por meio de uma lei desta Assembléia
Legislativa, de autoria da ex-Deputada Lúcia Pacífico, criou a Estação
Ecológica do Cercadinho, uma unidade de conservação. Essa estação
ecológica abrange também uma área de recarga que está acima da
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mata do Cercadinho, do manancial do Cercadinho. Essa área de
recarga é muito importante porque, com a infiltração das águas de
chuva, faz a recarga do manancial do Cercadinho. Essa concavidade
recentemente foi fruto de uma grande disputa, porque já havia um
licenciamento por parte da Prefeitura de Belo Horizonte, do Comam,
para a construção de 12 torres de apartamentos, aproximadamente
800 apartamentos. A idéia era jogar 130 caminhões nessa
concavidade para aterrá-la, e construir essas torres de apartamentos.
Com a criação da Estação Ecológica do Cercadinho, tornou-se
impossível fazer isso.

Minha intenção é justamente apelar para que o governo do Estado
utilize recursos das Ações nºs 1.058 e 4.060.

Tenho em mãos os documentos do X Simpósio Brasileiro de
Geografia Física Aplicada, análises sobre a importância do
Cercadinho e uma fala da Copasa no Fórum das Águas, ao referir-se
às antigas áreas de preservação da empresa na Região Metropolitana
de Belo Horizonte, tais como Fechos, Mutuca e Cercadinho. Vejam
que o manancial do Cercadinho foi citado entre as APAs.

Diz a Copasa: “A Copasa herdou áreas dos mananciais
relativamente bem protegidas e tem-se esforçado para dar
continuidade a esse trabalho. A Copasa tem consciência da
fragilidade desses mananciais e não poupa esforços para preservá-
los”.

A Copasa diz também que “participa ativamente dos comitês de
bacias hidrográficas e do Conselho Estadual de Recursos Hídricos,
além de ser parceira do IEF na gestão integrada do Parque do Rola-
Moça e da Estação Ecológica do Cercadinho, em Belo Horizonte”.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, o sonho da região sul de Belo
Horizonte é preservar o corredor ecológico a partir da Serra do Curral,
pegando a mata do Cercadinho e a Serra do Rola-Moça. Essa
preservação é o sonho de todos.

Diz o “site” da Copasa: “A especulação imobiliária que ameaça a
preservação da mata do Cercadinho está com os dias contados. A
área poderá ser transformada em parque ecológico com o apoio da
Copasa, que é responsável pela mata desde 1982. Para isso, está
sendo preparado, por iniciativa da Deputada Estadual Lúcia Pacífico e
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apoio da Copasa, um projeto de lei que cria um parque ecológico na
região. Lá, a captação da água é feita superficialmente e, em cinco
poços existentes, há uma vazão de 180 litros por segundo, suficientes
para abastecer cerca de 70 mil pessoas”.

Por isso, naquele dia pronunciamos uma fala indignada com a nova
postura da Copasa no documento enviado à Assembléia Legislativa.

Vale também citar um trabalho muito cuidadoso feito pelo professor
titular do Instituto de Geociências da UFMG, Adelbani Braz da Silva.
Ele fala da utilização de água subterrânea para abastecimento
público. (- Lê:)

“A água subterrânea vem sendo priorizada em todo o mundo, tendo
em vista os baixos custos de captação, adução e tratamento. Essas
águas não necessitam de tratamento químico, não precisam ser
aduzidas de grandes distâncias.

A explotação das águas subterrâneas no território municipal de Belo
Horizonte vem, desde a fundação da cidade, pela captação das
abundantes águas de fontes naturais que existiam e de poços rasos
de construção manual, que captavam o lençol freático.

Com o crescimento da cidade e a ocupação das áreas de recarga
dos aqüíferos, com a impermeabilização da superfície dos terrenos e
com as drenagens artificiais realizadas por intervenções antrópicas,
várias dessas nascentes foram exauridas ou soterradas”, da mesma
forma como queria a Prefeitura de Belo Horizonte e como iria permitir
o Comam, em Belo Horizonte, o soterramento da área de recarga do
Cercadinho.

O Prof. Adelbani fala da formação do Cercadinho, com quartzitos
ferruginosos intercalados com filitos prateados. E ele diz que, no
Município de Belo Horizonte, ocorre, com maior expressão, as
formações Cercadinho, Fecho do Funil, águas subterrâneas,
aqüíferos. No modelo hidrogeológico, no Supergrupo Minas, na
porção Sul do Município, está Cercadinho. Por isso a importância de
preservação da recarga do Cercadinho. Lamentamos essa carta. A
Copasa desmente tudo que escreveu anteriormente sobre a
importância do Cercadinho. Estamos muito interessados na Ação nº
1.058, que trata da criação e implantação de áreas protegidas. Essa é
uma área importantíssima, e ela precisa ser protegida. Também há a
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Ação nº 4.060, que trata do fortalecimento da gestão das unidades de
conservação.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Quero, nesta
oportunidade, ao aparteá-lo, recapitular algumas coisas. Quando
cheguei a esta Casa, tive o prazer de conviver com V. Exa., que
sempre admirei. Não posso negar que V. Exa. já me passou muita
contrariedade nos jogos contra meu querido e glorioso Cruzeiro e já
me fez sofrer algumas vezes. Além do atleta que V. Exa. sempre foi,
minha admiração cresceu ao conhecer o homem público que é. Tive o
privilégio de conhecer o João Leite, que já havia sido testado em sua
sensibilidade e em seu espírito no Parlamento. Exercendo uma função
no Executivo, também foi testado, quando Secretário de
Desenvolvimento Social. Ainda pude ter o privilégio de estar ao lado
do Deputado João Leite em visitas a instituições e ao provocar
transformações profundas. Lembro-me de quando fomos a Bom
Despacho. Lá pude sentir, nos seus olhos e nas suas atitudes, o ser
humano que não se dissociava do profissional. O profissional
competente estava ali a serviço do povo mineiro, mas o espírito
humano verificava o que deveria ser uma instituição de defesa de
pessoas portadoras de deficiência mental, constituída de crianças e
adolescentes. A antiga Febem de Bom Despacho havia se
transformado em verdadeiro depósito de seres humanos, em que
pese ao esforço dos que trabalhavam ali, em que pese ao esforço de
superar as dificuldades com poucos recursos. O modelo que estava
implantado era desumano. V. Exa. implantou um outro modelo,
fortaleceu o modelo casa-lar. Só quem consegue aliar competência e
seriedade administrativa à sensibilidade humana para tratar de
questões sociais tem brilhantes resultados.

Recapitulei isso para chegar ao tempo presente, quando V. Exa.
trabalha para dar a esta Casa, de forma permanente, uma
contribuição exemplar, seja na Comissão de Participação Popular,
ouvindo as entidades sociais, canalizando seus anseios, trazendo
para um debate claro a necessidade de mais investimentos no campo
social, como também acompanhando as questões do campo
ambiental, sobre o qual se manifesta nessa fase do seu
pronunciamento.
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Para minha felicidade, estou sempre com V. Exa. Quando conheço o
assunto, percebo que temos uma afinidade; quando não o conheço,
não tenho constrangimento em seguir sua liderança, porque confio em
V. Exa., pois sei com que responsabilidade trata das questões
públicas, tanto no campo social quanto nas questões administrativas
que envolvem meio ambiente, saúde. Está nesta Casa participando da
frente parlamentar de apoio à saúde, buscando ampliar os recursos da
saúde pública, aliado que é do nosso Secretário Marcus Pestana,
como também atuando nas questões que envolvem o esporte. O
Fundo de Defesa do Esporte é iniciativa de V. Exa.

No ano passado, fui relator do Orçamento e constatei que V. Exa. foi
autor de diversas emendas, ampliando o orçamento da Secretaria de
Desenvolvimento Social, que deu origem à Secretaria de Esporte e da
Juventude.

Estamos chegando ao final do ano com saldos muito positivos.
Agora caminhamos para votar o PPAG, o Orçamento e outros projetos
importantes, mas, sem a contribuição de V. Exa., não chegaríamos
com a lucidez, com os avanços que o Parlamento mineiro está
possibilitando ao governo do Estado. De modo especial, sua
participação à frente da Comissão de Participação Popular, como
membro efetivo por mais de uma vez, e sua atuação em todas as
ações empreendidas por esta Casa são o testemunho maior de seu
trabalho nesta Casa. A minha fala é apenas uma repercussão disso, a
fim de fazer justiça e cumprimentá-lo. Estarei com V. Exa. na defesa
dessa causa ambiental nesta Casa e na execução do Orçamento no
próximo ano. Parabéns e obrigado pelo aparte.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Domingos Sávio, meu
Líder, sempre generoso, proferindo palavras que me emocionam. V.
Exa. me fez lembrar daquela quase noite em que chegamos àquela
fazenda em Bom Despacho, onde vimos 91 pessoas portadoras de
sofrimento mental. Ali mesmo decidimos extinguir aquele modelo e
adotar um novo. O PSDB adotou esse novo modelo em Minas Gerais.

Com muita alegria, lembro-me de um companheiro que tem
contribuído muito para a assistência social do País. Estou-me
referindo ao Eduardo Barbosa, Secretário de Trabalho e Assistência
Social, que adotou o modelo das casas-lares. Conseguimos a curatela
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daqueles homens que estavam lá em Bom Despacho. Muitos foram
transferidos para casas-lares, outros foram devolvidos a suas famílias,
mas numa situação diferente, porque gozavam do direito ao benefício
de prestação continuada, ou seja, o direito de receber um salário
mínimo previsto pela Constituição e pela Lei Orgânica da Assistência
Social.

Dois fatos que encontramos lá sempre me fazem defender com
todas as forças o Estatuto da Criança e do Adolescente: um senhor
estava ali há 50 anos. Com 8 anos de idade disparou uma arma
contra um primo. Na época, a sua destino foi aquela fazenda, onde
permaneceu durante 50 anos. Quando o encontramos, percebemos
que era portador de sofrimento mental.

O segundo caso foi o de um homem surdo-mudo, que foi apreendido
em uma de nossas cidades. Como não sabia ler nem escrever, foi
levado para aquela fazenda, onde permaneceu durante quase 50
anos, até encontrar-se conosco ali, naquela quase noite.

Hoje esses homens estão vivendo de maneira digna em outros
lugares. Lembro-me do papel do nosso partido, dos companheiros, da
ação do PSDB na assistência social, ouvindo os movimentos sociais.
Lembro-me também da atuação muito firme do governo do Estado na
questão ambiental, por meio dessa pessoa que merece
reconhecimento, tem reconhecimento internacional, ou seja, o nosso
Secretário José Carlos Carvalho. O Governador Aécio Neves tem-se
dedicado a essa área, está sempre atento. Sancionou a lei que tem
preservado e garantido o manancial do Cercadinho. O Governador
Aécio Neves, que tem-se dedicado e está permanentemente atento a
essa questão, sancionou a lei que tem preservado e garantido o
manancial do Cercadinho. Conhecemos todo o interesse que há em
relação ao Vetor Sul de Belo Horizonte.

Deputado Domingos Sávio, é importante dizer que as associações
da região sul de Belo Horizonte reuniram-se com os representantes da
Prefeitura de Nova Lima e com alguns Deputados Federais, que
apresentaram emenda para a construção de uma alça de trevo no
local.

As associações são favoráveis a isso. Eu também sou favorável à
melhora do trânsito naquele local. Somos favoráveis a isso, mas não a
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aterrar uma área de recarga e à construção de 800 apartamentos no
local, pois desejamos a preservação do manancial. Lutaremos com
tudo para que isso aconteça, como o Governador Aécio Neves fez.
Ele preservou aquela área e impediu a construção dos 800
apartamentos e o aterramento daquela concavidade tão importante
para a recarga do manancial do Cercadinho.

Estaremos atentos, mas a minha palavra é de agradecimento ao
nobre relator, Deputado Lafayette de Andrada, que não acatou a
sugestão deste Deputado, mas acatou a dos movimentos ligados ao
esporte, como o Fórum do Esporte e a Frente Parlamentar do Esporte.

Agradeço ao Deputado André Quintão, tão sensível à questão do
esporte, que é tão importante e muitas vezes tão esquecida. Dizemos
que este é o país do futebol e do esporte, mas ele precisa receber a
atenção que esta Casa lhe deu quando aprovou a Lei de Incentivo ao
Esporte, de nossa autoria, que permite que tenhamos o aporte de
R$25.000.000,00 no próximo ano, mais do que o orçamento da
Secretaria de Esporte e Juventude.

Encerro agradecendo o tempo a mim concedido, os apartes e as
contribuições que me ofereceram na discussão desse projeto tão
importante. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Encerramento
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Esgotada a hora

destinada a esta reunião, a Presidência a encerra, convocando as
Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas,
com a ordem do dia já publicada, para a extraordinária também de
hoje, às 20 horas, e para a solene na mesma data, logo após a
apreciação do Projeto de Lei nº 1.616/2007, nos termos dos editais de
convocação. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 92ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/12/2007

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Palavras do Sr. Presidente - Discussão e
Votação de Proposições: Prosseguimento da discussão, em turno
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único, do Projeto de Lei nº 1.616/2007; discurso do Deputado Weliton
Prado; questões de ordem; discurso do Deputado Weliton Prado;
questão de ordem; encerramento da discussão; requerimentos dos
Deputados Luiz Humberto Carneiro e Sebastião Helvécio e da
Deputada Elisa Costa; deferimento; requerimento do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva; aprovação; votação do projeto, salvo emendas,
subemendas e destaques; aprovação; votação das emendas e
subemendas com parecer pela aprovação, salvo destaques;
aprovação; prejudicialidade das Emendas nºs 3, 4, 60, 103, 168 a 170,
231, 239, 266, 284, 345, 366, 373, 374, 378, 417, 426, 434, 477, 488,
517, 520, 524 a 526, 578, 589, 637, 638, 640 a 642, 645, 696, 712,
716, 717, 720, 721, 725 a 727, 730, 731, 733, 734, 736, 738, 742, 744,
747 e 751; votação das emendas com parecer pela rejeição, salvo
destaques; rejeição; votação da Emenda nº 68; aprovação; votação da
Emenda nº 571; rejeição; questão de ordem; suspensão e reabertura
da reunião; votação da Emenda nº 572; rejeição; votação da Emenda
nº 582; discurso do Deputado Dinis Pinheiro; aprovação; questões de
ordem; votação da Emenda nº 635; rejeição; votação das Emendas
nºs 133 a 156, 171 a 218, 491 a 493 e 559 a 561; rejeição;
declarações de voto - Discussão e Votação de Pareceres de Redação
Final: Pareceres de Redação Final do Projeto de Lei Complementar nº
34/2007 e dos Projetos de Lei nºs 18, 27, 30, 56, 73, 408, 598, 641,
700, 755, 817, 885, 1.116, 1.377, 1.584, 1.598, 1.599, 1.600, 1.601,
1.602, 1.603, 1.615, 1.676, 1.745, 1.760, 1.770, 1.786, 1.805, 1.854,
1.876, 1.879 e 1.616/2007; aprovação; declarações de voto -
Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - Almir
Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes
- Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz -
Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta -
Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
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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 - 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 - 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 Alberto Pinto Coelho) - Às 20 horas, 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 Célio Moreira, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura
da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

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

reunião os Projetos de Lei nºs 598, 755, 1.584, 1.676 e 1.879,
apreciados na reunião extraordinária realizada hoje, pela manhã, e o
Projeto de Lei Complementar nº 34/2007 e os Projetos de Lei nºs 18,
27, 30, 32, 34, 56, 73, 389, 641, 700, 817, 885, 896, 1.046, 1.116,
1.377, 1.745, 1.770, 1.786, 1.805, 1.854 e 1.876, apreciados na
reunião ordinária realizada hoje, à tarde.
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Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único, do

Projeto de Lei nº 1.616/2007, do Governador 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 2008. A Comissão de
Fiscalização Financeira opina pela aprovação do projeto com as
Emendas nºs 10 a 18, 25 a 31, 33 a 37, 75 a 101, 104 a 115, 117 a
123, 126 a 132, 157 a 167, 229, 230, 241 a 265, 267 a 269, 271 a 283,
285 a 290, 343, 344, 346 a 356, 359 a 365, 367 a 372, 375 a 377, 379,
380, 387 a 397, 401, 402, 406 a 412, 414 a 416, 419 a 425, 427 a 433,
435, 438 a 443, 476, 478 a 487, 490, 495 a 516, 518, 519, 521 a 523,
527 a 535, 540 a 548, 585 a 588, 602, 604 a 627, 630 a 632, 636, 639,
646 a 653, 668, 678, 691 a 693, 695, 703, 754 e 755, apresentadas
por parlamentares; as Emendas nºs 704 a 706, 710, 719, 722, 735 e
743, apresentadas pela Comissão de Participação Popular; as
Emendas nºs 760 a 807, apresentadas neste parecer; a Subemenda
nº 1 às Emendas nºs 3, 60, 168, 170, 239, 517, 520, 524 a 526, 578,
589, 637, 638, 640 a 642, 696, 712, 716, 717, 720, 721, 725 a 727,
730, 731, 733, 734, 736, 738, 742, 744, 747 e 751; as Subemendas
nºs 1 e 2 às Emendas nºs 4, 169, 231, 266, 284, 345, 366, 373, 374,
378, 417, 426, 434, 477, 488 e 645; e as Subemendas nºs 1, 2 e 3 à
Emenda nº 103; e pela rejeição das Emendas nºs 2, 5 a 9, 19 a 24,
32, 38 a 59, 61 a 74, 102, 116, 124, 125, 133 a 156, 171 a 228, 232 a
238, 240, 270, 291 a 342, 357, 358, 381 a 386, 398 a 400, 403 a 405,
413, 418, 436, 437, 444 a 475, 489, 491 a 494, 536 a 539, 549 a 577,
579 a 584, 590 a 601, 603, 628, 629, 633 a 635, 643, 644, 654 a 667,
669 a 677, 679 a 690, 694, 697 a 702, 707 a 709, 711, 713 a 715, 718,
723, 724, 728, 729, 732, 737, 739 a 741, 745, 746, 748 a 750, 752,
753, 756 a 759. A Emenda nº 1 não possui objeto. As Emendas nºs
240, 270, 413, 412 e 603 foram retiradas pelos autores. Com a
palavra, para discutir, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, prometo que vou
concluir o mais rápido possível, para finalizar esse estudo feito pela
Comissão de Assuntos Municipais, em respeito a todos os Municípios
mineiros, em respeito a todos os Prefeitos que nos enviaram
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correspondência. Acho que fazemos jus a essa publicação, a esse
esclarecimento à população mineira.

Apresentamos emendas de investimentos no Triângulo Mineiro.
Apresentamos emendas para Araguari para a construção de um
prédio de 16 salas de aula, para a construção de um prédio escolar,
para a revitalização da estação ferroviária, para a melhoria do
aeroporto, para o projeto de implementação do distrito industrial e
para a construção da sede do Ministério Público; para Canápolis, para
a instalação de tela para a segurança da cadeia; para a cidade de
Fronteira, para a construção da edificação do posto fiscal; para Frutal,
para a construção do “campus” da Uemg e para a construção do
Viaduto da Cruzeta; para Ituiutaba, para a ampliação do “campus” da
Uemg.

Apresentamos emenda para Uberaba: reforma do prédio do Tribunal
de Justiça de Minas Gerais; instalação da delegacia fiscal; prédio da
Região Integrada da Segurança Pública; adequação física do
Hemocentro-Hemominas; projeto de implementação do distrito
industrial.

Para Uberlândia: obra na Capela Divino Espírito Santo; projeto de
restauração da Capela Divino Espírito Santo; adaptação da Delegacia
Fiscal; reforma geral da Agência Fiscal; a complementação do
estande de tiro da Polícia Militar; projeto de implantação do distrito
industrial; reforma do telhado e pintura do centro; construção da sede
do Ministério Público. Para a cidade de União de Minas: recuperação
de estradas turísticas. Há emendas para diversos Municípios. Para
Araxá: recuperação de estradas turísticas e vicinais; projeto de
implantação do distrito industrial; complementação de infra-estrutura
do Grande Hotel; melhoria da Expominas Araxá. Para Patos de Minas:
reforma e instalação dos escritórios da Ruralminas; construção de
abrigo de lixo. Para Patrocínio: reforma e ampliação do Fórum. Enfim,
foram essas a emendas que apresentamos ao Orçamento do Estado.

O Deputado Célio Moreira - Um aparte, nobre Deputado.
O Deputado Weliton Prado - Gostaria de agradecer a todos os

Deputados e Deputadas desta Casa. Peço desculpas pela
indelicadeza, mas não concederei aparte a V. Exa., Deputado Célio
Moreira, porque já estou finalizando a minha fala.
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O Deputado Célio Moreira - V. Exa. tem 41 minutos ainda.
O Deputado Weliton Prado - Já vou terminar. V. Exa. pode até se

inscrever para discutir o projeto. Quero agradecer a todos os colegas,
a todos os servidores desta Casa e, de forma muito especial, a todos
os colegas e a todas as colegas da Taquigrafia, que, com muita
paciência, traduzem todas as nossas falas, feitas no Plenário desta
Casa.

Convoco toda a população de Minas para continuar firme com a
campanha pela redução da tarifa de energia elétrica da Cemig. A
revisão tarifária será em abril do próximo ano. Continuaremos
colhendo assinaturas, para o que pedimos o apoio de todas as
pessoas: Vereadores, entidades etc. Precisamos colher o máximo de
assinaturas possível, as quais serão levadas para a Aneel.

Acamparemos em frente da Aneel. Usaremos todos os instrumentos
de pressão possíveis para garantir redução significativa do valor da
conta de luz. Muito obrigado, Sr. Presidente.

Questões de Ordem
O Deputado Célio Moreira - Obrigado, Sr. Presidente. Queria fazer

uma observação. Há pouco, o Deputado Weliton Prado fez uso da
tribuna, e ele ainda tinha 41 minutos. Acredito que não gastarei aqui 3
minutos. Vi a relação de emendas apresentadas pelo Deputado
Weliton Prado, por isso queria perguntar a ele se tem noção de qual o
valor dessas emendas para saber se o Orçamento de Minas Gerais o
atenderia. Acredito que ele leu emendas para as 853 cidades, salvo
engano. Parece que as leu apenas para que saísse no “Minas Gerais”.
Algumas estão sendo atendidas. Deixo registrado que o Governador
Aécio Neves destina 10% do Orçamento para obras como construção
de hospitais, de escolas, de pontes, de cadeias, assim como para
reformas. Queria saber se o Deputado Weliton Prado sabe o valor de
suas emendas porque, pelo que percebi, para aprovar essas
propostas, não sei se o Orçamento do Estado, que é de
R$35.000.000.000,00, o atenderia.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, apenas quero corrigir o
nome da cidade próxima a Ipanema e Pocrane: é Taparuba o seu
nome. Na Assembléia Legislativa de Minas, devemos falar o nome
correto das nossas cidades. Muito obrigado.



216

O Deputado Weliton Prado - Solicito a palavra pelo art. 164, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, pelo art. 164 do Regimento
Interno, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Serei muito breve, mas muito breve.
Apenas gostaria de dizer ao Deputado Célio Moreira que, como
parlamentares, temos a atribuição de fazer modificações no
Orçamento. O que apresentamos, aliás, é um estudo que servirá para
o governo do Estado de Minas Gerais saber quais são as prioridades
e as reivindicações do conjunto dos Municípios mineiros.

Todas as emendas que apresentamos são reivindicações oficiais,
repassadas pelo Chefe do Poder Executivo Municipal e pelos
Vereadores, os representantes do Legislativo de cada Município.
Portanto, servirá como instrumento para que o governo do Estado
possa garantir as prioridades. Não estou querendo dizer que serão
atendidas. Infelizmente, as emendas foram rejeitadas. Mesmo assim,
fiz alguns destaques. Se eu quisesse encaminhar todos os destaques,
aliás, ficaríamos aqui discutindo durante 40 horas.

Então, vamos fazer gestões junto ao governo do Estado com todas
essas sugestões e reivindicações do conjunto dos Municípios mineiros
para vermos, dentro do possível, o que o governo poderá atender. Se
não o fizer no ano que vem, que o faça em 2009 ou em 2010. Mas
essa é a prioridade de cada Município mineiro. É um levantamento,
um trabalho sério feito pela Comissão de Assuntos Municipais, que
servirá de instrumento para que o governo do Estado conheça mais a
realidade de cada Município mineiro.

Questão de Ordem
O Deputado Célio Moreira - Sr. Presidente, depois, quando fizer

declaração de voto, responderei e falarei da responsabilidade e do
conhecimento que o Governador Aécio Neves tem pelos 853
Municípios, suas necessidades e suas carências. E, dentro do
possível, irá executar e, acredito, atenderá aos pedidos dos
parlamentares. Mas, durante a declaração de voto, responderei.

O Sr. Presidente - Não havendo outros oradores inscritos, encerra-
se a discussão. Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, solicitando a votação destacada da Emenda nº
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582. A Presidência defere o requerimento, em conformidade com o
inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno. Vem à Mesa
requerimento do Deputado Sebastião Helvécio, solicitando a votação
destacada da Emenda n° 635. A Presidência defere o requerimento,
em conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.
Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa Costa, solicitando a
votação destacada das Emendas n°s 68, 133 a 156, 17 1 a 218, 491 a
493, 559 a 561, 571 e 572. A Presidência defere o requerimento, em
conformidade com o inciso XVII do art. 232 do Regimento Interno.
Vem à Mesa requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
solicitando a votação em bloco das Emendas nºs 133 a 156, 171 a
218, 491 a 493 e 559 a 561. Em votação, o requerimento. As
Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Em votação, o projeto, salvo
emendas, subemendas e destaques. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Em votação, as Emendas nºs 10 a 18, 25 a 31, 33 a 37, 75
a 101, 104 a 115, 117 a 123, 126 a 132, 157 a 167, 229, 230, 241 a
265, 267 a 269, 271 a 283, 285 a 290, 343, 344, 346 a 356, 359 a 365,
367 a 372, 375 a 377, 379, 380, 387 a 397, 401, 402, 406 a 412, 414 a
416, 419 a 425, 427 a 433, 435, 438 a 443, 476, 478 a 487, 490, 495 a
516, 518, 519, 521 a 523, 527 a 535, 540 a 548, 585 a 588, 602, 604 a
627, 630 a 632, 636, 639, 646 a 653, 668, 678, 691 a 693, 695, 703,
754 e 755, 704 a 706, 710, 719, 722, 735, 743, 760 a 807, as
Subemendas nº 1 às Emendas nºs 3, 60, 168, 170, 239, 517, 520, 524
a 526, 578, 589, 637, 638, 640 a 642, 696, 712, 716, 717, 720, 721,
725 a 727, 730, 731, 733, 734, 736, 738, 742, 744, 747 e 751, as
Subemendas nºs 1 e 2 às Emendas nºs 4, 169, 231, 266, 284, 345,
366, 373, 374, 378, 417, 426, 434, 477, 488 e 645 e as Subemendas
nºs 1, 2 e 3 à Emenda nº 103. As Deputadas e os Deputados que as
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovadas.
Com a aprovação das respectivas subemendas, ficam prejudicadas as
Emendas nºs 3, 4, 60, 103, 168 a 170, 231, 239, 266, 284, 345, 366,
373, 374, 378, 417, 426, 434, 477, 488, 517, 520, 524 a 526, 578, 589,
637, 638, 640 a 642, 645, 696, 712, 716, 717, 720, 721, 725 a 727,
730, 731, 733, 734, 736, 738, 742, 744, 747 e 751. Em votação, as
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Emendas nºs 2, 5 a 9, 19 a 24, 32, 38 a 59, 61 a 67, 69 a 74, 102,
116, 124, 125, 133 a 156, 171 a 228, 232 a 238, 240, 270, 291 a 342,
357, 358, 381 a 386, 398 a 400, 403 a 405, 413, 418, 436, 437, 444 a
475, 489, 491 a 494, 536 a 539, 549 a 577, 579 a 581, 583, 584, 590 a
601, 603, 628, 629, 633, 634, 643, 644, 654 a 667, 669 a 677, 679 a
690, 694, 697 a 702, 707 a 709, 711, 713 a 715, 718, 723, 724, 728,
729, 732, 737, 739 a 741, 745, 746, 748 a 750, 752, 753 e 756 a 759,
salvo destaques. As Deputadas e os Deputados que as aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Em votação,
a Emenda nº 68. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovada. Em votação, a
Emenda nº 571. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada.

Questão de Ordem
O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito a suspensão da

reunião.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 1
minuto para entendimentos entre as Lideranças sobre a apreciação da
matéria constante na pauta. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Em votação,

a Emenda nº 572. As Deputadas e os Deputados que a aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Votação da
Emenda nº 582. Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Dinis Pinheiro.

O Deputado Dinis Pinheiro - Srs. Deputados, Sras. Deputadas, o
assunto é de extrema relevância. Tive, nesta Casa, a oportunidade de
fazer duas reuniões memoráveis: uma na Comissão de Saúde, sob a
Presidência do grande Líder Deputado Carlos Mosconi, e outra
posterior, sob a Presidência do Deputado Carlin Moura.

Pudemos, nessas oportunidades, debater esse tema tão importante
e tão grave, que é a diabetes. Na última reunião, com a participação e
posterior coordenação da ilustre Deputada Maria Lúcia Mendonça,
identificamos alguns problemas no atendimento às crianças
portadoras de diabetes tipo 1 e às pessoas portadoras de diabetes
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tipo 2.
A criança portadora da diabetes tipo 1 tem uma vida muito difícil,

muito penosa, com muitos obstáculos. Precisa diariamente de
insulina; deve ter alimentação adequada e controlada; precisa de
atividade regular; enfim, tem de se adequar e se adaptar a padrões
extremamente rigorosos.

Os Deputados Délio Malheiros, João Leite, Célio Moreira e tantos
outros vimos que, atualmente, o Estado atende a essas pessoas
pobres e carentes com apenas duas fitas para dosagem de glicose
por dia. Essas fitas são imprescindíveis para que as pessoas
portadoras do diabetes tipo 1 e tipo 2 possam medir sua glicose. Se
não tiverem acesso a essas fitas, correm seriíssimo risco de entrarem
em coma, de serem internadas e até mesmo de perderem a vida. É
uma questão vital.

Tive a oportunidade de ter uma conversa fraterna com nosso Líder
do Governo, Deputado Mauri Torres, e também com o nosso grande
Presidente da Comissão de Fiscalização, Deputado Zé Maia.
Expliquei, detalhei e relatei, com muito cuidado, essa atenção que o
Estado deve conceder às pessoas portadoras do diabetes. Eles foram
sensíveis à questão. Esse cenário já era esperado até mesmo pela
grandeza e pelas virtudes que sempre nortearam esses dois grandes
parlamentares.

Num primeiro momento, existia a opinião pela rejeição dessa
emenda, mas conversamos com os Deputados Mauri Torres e Zé
Maia, e também com outros Deputados e Deputadas. Então, venho
aqui demonstrar para cada um de vocês a importância de o Estado
fazer esse atendimento. É questão de humanidade, de bondade e de
generosidade. As pessoas pobres precisam sobremaneira desse
atendimento, dessas fitas. Assim sendo, Sr. Presidente, faço o
encaminhamento e solicito que todo o Plenário desta Casa, os
Deputados e as Deputadas, aprove essa emenda. Dessa forma
teremos oportunidade de atender milhares e milhares de pessoas que
sofrem dessa grave doença. Conto com o apoio e com a solidariedade
que sempre nortearam as ações desses Deputados e Deputadas que
aqui se encontram. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Em votação, a Emenda nº 582. As Deputadas e
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os Deputados que a aprovam permaneçam como se encontram. (-
Pausa.) Aprovada. Votação da Emenda nº 635.

Questões de Ordem
O Deputado Sebastião Helvécio - Solicito a retirada do pedido de

destaque dessa emenda.
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, solicito a retirada do

pedido de votação destacada das emendas, por meio da nossa Líder.
O Sr. Presidente - Temos uma questão regimental. Não há mais

como retirar o pedido de destaque das emendas, porque já houve a
votação do projeto e das emendas e subemendas, salvo destaques.
Portanto, mesmo com a solicitação, teremos de manter os destaques
e fazer a votação das emendas destacadas, caso contrário ficarão
sem apreciação.

Em votação, a Emenda nº 635. As Deputadas e os Deputados que a
aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Rejeitada. Em
votação, as Emendas nºs 133 a 156, 171 a 218, 491 a 493 e 559 a
561. As Deputadas e os Deputados que as aprovam permaneçam
como se encontram. (- Pausa.) Rejeitadas. Está, portanto, aprovado,
em turno único, o Projeto de Lei nº 1.616/2007 com as Emendas nºs
10 a 18, 25 a 31, 33 a 37, 68, 75 a 101, 104 a 115, 117 a 123, 126 a
132, 157 a 167, 229, 230, 241 a 265, 267 a 269, 271 a 283, 285 a 290,
343, 344, 346 a 356, 359 a 365, 367 a 372, 375 a 377, 379, 380, 387 a
397, 401, 402, 406 a 412, 414 a 416, 419 a 425, 427 a 433, 435, 438 a
443, 476, 478 a 487, 490, 495 a 516, 518, 519, 521 a 523, 527 a 535,
540 a 548, 582, 585 a 588, 602, 604 a 627, 630 a 632, 636, 639, 646 a
653, 668, 678, 691 a 693, 695, 703 a 706, 710, 719, 722, 735, 743,
754, 755 e 760 a 807, com as Subemendas nº 1 às Emendas nºs 3,
60, 168, 170, 239, 517, 520, 524 a 526, 578, 589, 637, 638, 640 a 642,
696, 712, 716, 717, 720, 721, 725 a 727, 730, 731, 733, 734, 736, 738,
742, 744, 747 e 751, com as Subemendas nºs 1 e 2 às Emendas nºs
4, 169, 231, 266, 284, 345, 366, 373, 374, 378, 417, 426, 434, 477,
488 e 645 e com as Subemendas nºs 1, 2 e 3 à Emenda nº 103. À
Comissão de Redação.

Declarações de Voto
O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, acabamos de aprovar um

importante orçamento para o Estado de Minas Gerais. São quase
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R$36.000.000.000,00 incluídos no Orçamento. É um dos recordes,
fruto de um bom momento pelo qual a economia brasileira passa hoje.
O Brasil retomou o caminho do seu desenvolvimento econômico. No
último levantamento feito pelo Banco Mundial, já nos tornamos a 6ª
economia mundial, fruto da política acertada do Presidente Lula e que
Minas Gerais colhe hoje. Esperamos que essa arrecadação de Minas,
que esse orçamento grandioso, que tem também o suor do
trabalhador, porque a carga tributária deste Estado ainda recai muito
sobre ele, reverta em seu benefício. Esperamos que, em 2008, essa
belíssima arrecadação possa reverter para o povo sofrido do nosso
Estado em melhoria para a escola pública, para o desenvolvimento
regional e para a inclusão social. Esse é o nosso desejo. Entendemos
que, no ano de 2007, esta Casa Legislativa cumpriu o seu papel.
Queremos aproveitar a oportunidade para desejar a todas as famílias
mineiras, a todo o povo de Minas Gerais, a todos os seus
trabalhadores um feliz Natal e um próspero ano-novo. Desejamos o
mesmo também aos nossos colegas parlamentares, que,
ardorosamente, trabalharam em prol do nosso povo. Aos nossos
servidores da Assembléia Legislativa, desejamos que Deus os ilumine
e lhes dê muita paz. Esperamos, em 2008, voltar para cá para fazer a
tão sonhada justiça social, o tão sonhado choque de inclusão, que é o
que o povo de Minas espera, a fim de que nossas crianças não
morram de fome, não sejam jogadas na marginalidade. Assim,
esperamos que Minas Gerais possa realmente usufruir do suor do seu
trabalho com esse orçamento grandioso. Aproveito a oportunidade, Sr.
Presidente, para dizer que acabei de receber um telefonema da minha
querida cidade de Virgolândia, em que tive a notícia da eleição do
nosso querido Vereador Joa para Presidente da Câmara de
Vereadores da cidade. Assim o parabenizo, com toda a chapa
vitoriosa. Deixo-lhes o recado de que sempre estarei aqui, atento, na
defesa da cidade. A todo o povo de Minas Gerais, de Belo Horizonte,
de Contagem e de Betim, um feliz Natal e um próspero ano-novo.
Muito obrigado e até 2008.

O Deputado Sargento Rodrigues - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, público que nos assiste pela TV Assembléia,
gostaríamos de usar a palavra brevemente, para nos dirigir ao povo
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de Minas Gerais e dizer que estamos encerrando os nossos trabalhos
no ano de 2007. Aproveito a oportunidade para agradecer a cada
Deputada e a cada Deputado que nos proporcionaram um ano de
2007 vitorioso. Tive a oportunidade de aprovar três leis ordinárias e
uma emenda à Constituição. Aliás, faço um destaque a ela, pois se
tratava da aposentadoria dos policiais civis de Minas Gerais aos 30
anos de serviço, o que representa um grande impacto social.
Certamente contamos com o apoio dos nossos Deputados e das
nossas Deputadas nessa luta. Cumprimento os nossos companheiros
da Comissão de Segurança Pública. Parabenizo aqui o Deputado
Alberto Pinto Coelho, nosso Presidente, pela condução dos trabalhos
e por exercer, com muito brilhantismo, a Presidência desta Casa em
2007, demonstrando uma grande capacidade de liderança entre os
demais pares deste Parlamento. Certamente não terá dificuldades
para ser reconduzido ao cargo de Presidente ao final de 2008, porque
esse é o sentimento, que acompanhamos e sentimos aqui, dos
demais colegas Deputados. Cumprimento também o nosso Líder de
Governo, Deputado Mauri Torres, que, de forma muito sábia,
conduziu, com maestria e grande liderança, os trabalhos que
realizamos em 2007. Quero cumprimentar os demais servidores da
Assembléia, da nossa assessoria, do nosso gabinete, agradecer-lhes
e dizer que foi um ano vitorioso, um ano em que realmente todos nós
constatamos grandes avanços no Estado. Principalmente nas ações
do governo, nas macroações, sentimos que o Estado avançou.
Portanto, Sr. Presidente, quero agradecer aos nossos ilustres
funcionários da TV Assembléia, que vêm acompanhando a cada
instante, a cada momento, cada manifestação dos Deputados. A TV
Assembléia está de parabéns, e tenho certeza de que, já no ano de
2008, teremos uma transmissão pela TV aberta, um canal aberto, o
que será muito melhor para que a população de Minas Gerais possa
conhecer, acompanhar e fiscalizar a atuação de cada Deputado.
Parabéns a todos desta Casa, pelo brilhante trabalho que a
Assembléia exerceu, um trabalho, eu diria, com dinamismo, mas,
acima de tudo, o Poder, sob a batuta do nosso Presidente, vem cada
vez mais ganhando autonomia, independência. Isso é fundamental
para a democracia, um Poder Legislativo forte, que fiscalize e que



223

realmente contribua para toda a sociedade. Queremos aproveitar este
momento para desejar a todos um feliz Natal e um próspero ano-novo.
Que Deus nos ilumine e nos dê muita saúde e paz de espírito, a todos
os mineiros deste belo Estado que é Minas Gerais. Muito obrigado e
boa noite a todos.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, Deputadas e Deputados,
servidores, quero desejar a todo o Estado, a toda a nossa população,
a toda a comunidade, um feliz Natal, esperanças renovadas em 2008,
atitudes de mudanças para o próximo ano e principalmente forças
para enfrentarmos desafios que estão por vir a cada ano. Quero
agradecer à Bancada do PT, ao PCdoB, neste ano, a oportunidade de
ter cumprido o papel de liderar essa belíssima Bancada aguerrida,
corajosa e que tem uma raiz social muito forte nos trabalhadores e na
população mais sofrida de Minas Gerais. Quero agradecer a
oportunidade que tive este ano, que, para mim, foi de aprendizado,
desafio e muito crescimento. Quero agradecer também a convivência
de todos os Deputados, dos Deputados novos e das Deputadas, com
as quais criamos amizade. Foi um ano muito importante pelas
pessoas que chegaram a esta Assembléia e que puderam partilhar
conosco, nesta Casa, sua experiência de vida. No final deste ano,
desejo que todos passem o Natal com a família, confraternizem-se
com os amigos, e que tenhamos um 2008 de muitas alegrias, novos
crescimentos e novas possibilidades. Feliz 2008 e que o Orçamento
seja também para trazer políticas públicas para toda a população de
Minas Gerais. Muito obrigada.

Discussão e Votação de Pareceres de Redação Final
- 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 34/2007, do Tribunal de Contas, que dispõe sobre a
organização do Tribunal de Contas e dá outras providências; e dos
Projetos de Lei nºs 18/2007, do Deputado Eros Biondini, que obriga o
fornecimento gratuito de veículos motorizados para facilitar a
locomoção de portadores de deficiência física e idosos; 27/2007, do
Deputado Ivair Nogueira, que assegura aos portadores de deficiência
visual o direito de receber os boletos de pagamento das contas de
água, energia elétrica e telefonia confeccionados em braile; 30/2007,
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do Governador do Estado, que dispõe sobre a inovação tecnológica e
as parcerias estratégicas entre as instituições oficiais de ensino e
pesquisa e a iniciativa privada, para o desenvolvimento de tecnologias
inovadoras do Estado de Minas Gerais, e dá outras providências;
56/2007, do Deputado Weliton Prado, que cria o Programa Estadual
de Produção Alimentar em Pequenas Propriedades - Preapa-MG - e
dá outras providências; 73/2007, do Deputado Gilberto Abramo, que
altera a Lei no 13.317, de 24/9/99, que contém o Código de Saúde do
Estado de Minas Gerais; 408/2007, do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a permutar o imóvel que especifica no
Município de Arinos; 598/2007, do Governador do Estado, que altera a
Lei no 15.522, de 1º/6/2005, que autoriza o Poder Executivo a
contratar operação de crédito com o Banco Interamericano de
Desenvolvimento - BID -, destinada à execução do programa de
eletrificação rural - Pronoroeste; 641/2007, do Deputado Paulo
Guedes, que dispõe sobre a reserva de vaga, em estágio, para
pessoa portadora de deficiência, em órgão das administrações
públicas direta e indireta do Estado; 700/2007, do Deputado Sargento
Rodrigues, que estabelece normas de segurança para a carga e
descarga de valores em estabelecimentos financeiros e dá outras
providências; 755/2007, do Deputado Vanderlei Miranda, que altera o
"caput" do art. 3º da Lei no 14.870, de 16/12/2003, que dispõe sobre a
qualificação de pessoa de direito privado como Organização da
Sociedade Civil de Interesse Público; 817/2007, do Deputado Gustavo
Valadares, que autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao
Conselho Central Nossa Senhora da Piedade de Caeté da Sociedade
de São Vicente de Paulo imóvel que especifica; 885/2007, do
Deputado Zezé Perrella, que destina assentos a idosos e deficientes
físicos nos terminais rodoviários localizados no Estado; 1.116/2007,
da Deputada Ana Maria Resende, que estabelece normas para uso
alternativo do solo de mata seca; 1.377/2007, do Deputado Gustavo
Valadares, que institui o dia 25 de março como Dia do Atleticano;
1.584/2007, do Governador do Estado, que altera a Lei nº 14.941, de
29/12/2003, que dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão "Causa
Mortis" e doação de quaisquer bens ou direitos; 1.598/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
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Município de Abaeté o imóvel que especifica; 1.599/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Brasília de Minas o imóvel que especifica; 1.600/2007,
do Governador do Estado, autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Campo Belo o imóvel que especifica; 1.601/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Juiz de Fora o imóvel que especifica; 1.602/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Juiz de Fora o imóvel que especifica; 1.603/2007, do
Governador do Estado, que autoriza o Poder Executivo a doar ao
Município de Pitangui o imóvel que especifica; 1.615/2007, do
Governador do Estado, que dispõe sobre o PPAG para o período
2008-2011; 1.676/2007, do Governador do Estado, que autoriza o
Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais a abrir créditos
suplementares ao seu orçamento para o exercício de 2007;
1.745/2007, do Governador do Estado, que autoriza o Poder
Executivo a doar ao Município de Claro dos Poções o imóvel que
especifica; 1.760/2007, do Tribunal de Contas, que dispõe sobre o
quadro de cargos dos serviços auxiliares da Secretaria do Tribunal de
Contas do Estado de Minas Gerais; 1.770/2007, do Governador do
Estado, que altera a Lei Delegada nº 123, de 25/1/2007, que dispõe
sobre a estrutura orgânica básica da Secretaria de Fazenda, a Lei
Delegada nº 174, de 26/1/2007, que dispõe sobre o Grupo de Direção
e Assessoramento do Quadro Geral de Cargos de Provimento em
Comissão e as funções gratificadas da administração direta do Poder
Executivo e dá outras providências; 1.786/2007, do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, que institui o Dia do Produtor Rural; 1.805/2007,
do Governador do Estado, que altera a Lei Delegada nº 124, de
25/1/2007 e dá outras providências; 1.854/2007, do Governador do
Estado, que altera as Leis nºs 11.730, de 30/12/94, 15.301, de
10/8/2004, 15.470, de 13/1/2005, e 15.961, de 30/12/2005, e dá outras
providências; 1.876/2007, do Governador do Estado, que reajusta os
valores das tabelas de vencimento básico das carreiras do Instituto
Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais - Iepha -
e dá outras providências; 1.879/2007, do Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o
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Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - Bird; e
1.616/2007, do Governador 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 2008 (À sanção.).

Declarações de Voto
O Deputado Getúlio Neiva - Após aguardar um bom tempo nesta

tribuna, gostaria de agradecer à Mesa, aos funcionários da Casa e a
todos aqueles que contribuíram para o bom desempenho das nossas
funções ao longo do ano de 2007. Mas, sobretudo gostaria de lembrar
a nossa posição tomada em relação à discussão do ICMS Solidário,
uma discussão acalorada e distribuída por todo território de Minas
Gerais, envolvendo lideranças de 762 Municípios. Sob a tutela de V.
Exa., refluímos de nossa posição de obliterar a pauta e permitir que se
votasse a redução de ICMS, que se discutisse e votasse o Orçamento
e demais leis, confiando na palavra de V. Exa. e na condução dos
trabalhos pelo Líder Mauri Torres. Mas, sobretudo, confiando na
determinação dos Deputados do Triângulo Mineiro, que apelaram para
que não insistíssemos, em virtude dos compromissos que tinham em
sua região. Fizemos ver aos Deputados do Triângulo que não se trata
de uma causa pessoal. Essa causa está sendo defendida pelos
municipalistas desde 2003, e parte foi atendida e outra não. O
Deputado Dinis Pinheiro, há cinco anos, vem cuidando desse assunto,
por meio do Projeto de Lei nº 23/2003.

Mas outros Deputados também já trabalharam nesse assunto três
anos antes de o Dinis começar. Lamentavelmente, não conseguimos
chegar a bom termo. Setecentos e sessenta e dois Municípios
mineiros serão beneficiados com o ICMS Solidário. Concordamos, e
só concordamos porque ficou decidido, Srs. Deputados, Srs. Prefeitos
e Vereadores dos 762 Municípios mais pobres de Minas Gerais, nesta
Assembléia, que levaríamos o projeto ao Plenário no primeiro
trimestre do próximo ano. Uma decisão da Mesa criaria um grupo de
trabalho para conduzir esse processo. O grupo de trabalho foi criado
hoje por V. Exa., que cumpriu o acordo feito com a bancada do
Triângulo Mineiro. Um dos membros dessa bancada faz parte desse
grupo, para não se dizer que alguém foi excluído da discussão. Na
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verdade, os partidos foram contemplados com membros nesse grupo
de trabalho. Trabalharemos com Ana Maria Resende, Presidente da
frente que coordenou o ICMS Solidário, Dinis Pinheiro, autor do
projeto, Durval Ângelo, Fábio Avelar, Getúlio Neiva, Gustavo
Valadares, Luís Humberto Carneiro, Paulo Cesar, Weliton Prado e
Antônio Genaro.

Sr. Presidente, gostaria, neste momento, não só de agradecer o
entendimento que foi feito, mas, sobretudo, dizer aos 762 Municípios,
por meio de seus Prefeitos e Vereadores, que só fizemos o
compromisso, só o aceitamos, só aceitamos abrir mão da discussão
da votação do ICMS neste exercício de 2007 porque podíamos confiar
na Mesa desta Casa, no seu Presidente, no seu Vice-Presidente, no
seu Secretário. Todos os compromissos assumidos foram
absolutamente cumpridos.

A integridade dos membros da Mesa nos fez confiar que
efetivamente todas as medidas e todo apoio técnico necessário serão
oferecidos a esse grupo, para que possamos colocar em votação e
não em discussão o projeto do ICMS Solidário. Alguns sugerem que
façamos alterações ao longo do primeiro trimestre. Não sou muito
adepto dessa idéia. Acho que aquilo que já foi discutido deve ser
homologado, deve ser trazido para votação. Não podemos mais
perder tempo. Já perdemos cinco anos. Estamos completando seis
anos de perdas de receitas. Em função do quê? Quando a Lei Robin
Hood foi votada, davam-se cinco anos de prazo para cidades
mineradoras ficarem com 4,61, que viraram 4,68. Esse recurso foi
redistribuído pelo VAF, beneficiando as cidades mais ricas de Minas
Gerais. Durante todo esse tempo, houve uma apropriação indébita do
dinheiro que deveria ter sido repartido pela Lei Robin Hood e não o foi.
A justiça precisa ser feita. Sei que temos dificuldades, mas este
Plenário haverá, de agora até o princípio do ano, encontrar o respaldo
em outras esferas.

Estou convencido de que esse projeto, se tivesse sido colocado na
pauta neste ano, teria sido aprovado. Os Deputados do Triângulo,
com seus esforços e trabalhos, fizeram com que o projeto não fosse
aprovado. O Triângulo precisa agradecer a esta Casa o fato de ter
concordado em prorrogar o prazo para discutir o projeto e aprová-lo
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no próximo ano. O governo do Estado certamente encontrará uma
forma de compensação para as 91 cidades que, possivelmente,
deixarão de receber aquilo que estavam recebendo indevidamente ao
longo de oito anos. Repito: estavam recebendo indevidamente ao
longo de oito anos. Por isso deixei para fazer esse esclarecimento na
última hora, assim como para agradecer a V. Exa. Votamos tudo que
tínhamos para votar. Cumprimos nossa obrigação. Fizemos nosso
dever de casa. V. Exa. conduziu o processo da melhor maneira
possível. Estamos felizes e satisfeitos.

E, ao desejar feliz Natal ao povo de Minas Gerais, quero desejá-lo,
sobretudo, àqueles que, ao longo desse tempo transformaram-se em
amigos. Muito mais importante que tudo é a amizade que construímos
ao longo deste ano. Refiro-me à relação afetuosa, respeitosa, ao fato
de concordarmos que precisamos trabalhar juntos, porque a Minas
está destinado, no futuro, um espaço no comando do governo federal
deste país.

O Deputado Célio Moreira - Obrigado, Sr. Presidente.
Primeiramente, gostaria de cumprimentar V. Exa. pela condução dos
trabalhos deste ano. Quero saudar, na sua pessoa, toda a Mesa
Diretora da Assembléia Legislativa. Desejo também fazer a minha
homenagem, cumprimentar e agradecer o carinho e a dedicação de
todos os assessores desta Casa, nas Comissões, nas Diretorias, etc.
Agradeço aos nossos assessores que, prontamente, de dia e de noite,
trabalham e se debruçam sobre os projetos.

Travamos, neste Plenário, alguns debates importantes, mas, graças
a Deus, fechamos o ano com saldo positivo. Por meio do projeto
relativo ao Orçamento do Estado, de nº 1.616, o Governador
apresenta grandes avanços em homenagem a várias cidades de
nosso Estado e implementa obras prioritárias. Gostaria de destacar e
cumprimentar o relator do Orçamento, Deputado Zé Maia, que
conseguiu, com sua experiência, na medida do possível, acatar as
sugestões dos parlamentares e atender àquilo que foi possível.
Conseguimos, Sr. Presidente, garantir uma verba a ser investida na
inclusão e na promoção social dos deficientes mentais e autistas.
Sabemos que, apesar de ser pequeno, o valor já representa um
grande começo. O governo poderá, por intermédio dessa janela,
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destinar mais recursos para atendimento aos deficientes mentais e
autistas. Também garantimos recursos para construção, ampliação e
reforma dos centros de convivência dos idosos, assim como para
instituições não governamentais, que realizam trabalhos de reinserção
social dos dependentes químicos.

Conseguimos também aumentar, em mais R$380.000,00, a receita
estimada. Estava previsto no orçamento R$1.084.000,00. Assim
passamos para R$1.464.000,00. Esses recursos, como disse, serão
empregados na reinserção social dos dependentes químicos. Enfim,
fizemos um ótimo trabalho, pois conseguimos contemplar classes da
sociedade mais necessitadas e carentes, garantindo também aos
idosos, aos deficientes mentais, aos autistas e aos dependentes
químicos uma receita justa, para que possam receber do Estado um
tratamento adequado e digno. Também, Sr. Presidente - e quero aqui
agradecer ao relator do projeto relativo a ICMS, Deputado Jayro Lessa
-, conseguimos emplacar uma emenda de nossa autoria de tamanha
importância, que se refere à redução de ICMS nas operações internas
para produção do glicosímetro, aparelho destinado ao monitoramento
e controle do nível de glicose capilar. Muitas pessoas sentem
dificuldade para comprá-lo, e os governos federal e estadual não
conseguem atender a sua demanda. Assim, conseguimos zerar o
ICMS incidente sobre esse produto. Então o objetivo da nossa
emenda é possibilitar a redução do preço dos aparelhos e ampliar o
acesso da população mais carente do Estado. Quero agradecer aos
nossos pares que votaram favoravelmente essas emendas. Todos os
Deputados e todas as Deputadas desta Casa estão de parabéns.
Espero que, no ano de 2008, esta Casa possa realmente legislar e
trabalhar justiça social, tendo à frente o nosso operante e grande
administrador do Estado, Governador Aécio Neves, que realmente é
um exemplo para todos os Estados do Brasil, pois sabe governar com
eficiência e poucos recursos e, na medida do possível, atende àquelas
cidades que precisam de mais atenção. Neste momento, Sr.
Presidente, também quero cumprimentar meus nobres pares,
Deputados e Deputadas, desejando-lhes um feliz Natal extensivo a
seus familiares. E a todo o povo de Minas Gerais, desejo um Natal
feliz, um ano-novo com muita saúde, muita harmonia e muita
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fraternidade. E que 2008 seja realmente um ano de grandes
realizações para todas as famílias e para todo o povo que nos
acompanha pela TV Assembléia. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, já estamos terminando
os trabalhos legislativos deste ano e entraremos em recesso. Mas
gostaria de dizer que, nesses últimos dias do mês de dezembro e no
mês de janeiro, iremos intensificar o nosso trabalho para termos mais
força, aglutinar o máximo de pessoas, entidades e parlamentares para
fazermos gestões pela redução da tarifa da conta de luz da Cemig.
Junto ao Deputado Federal Elismar Prado, aproveitaremos os últimos
dias deste ano e os meses de janeiro e fevereiro - não tiraremos nem
um dia de férias, trabalharemos de forma incansável -, para colher o
maior número de assinaturas possível em todas as regiões do Estado.
Estarei presente na Praça Sete, na Praça da Liberdade, em
Contagem, em Betim, em Montes Claros, no Sul de Minas, na Zona da
Mata, em todo o Triângulo Mineiro. Colheremos o máximo possível de
assinaturas percorrendo todo o Estado, fazendo gestões, discutindo
em rádios e tevês, enfim, pedindo apoio para que possamos fazer
pressão, para que a Aneel faça justiça e, durante a revisão, diminua o
valor da tarifa, da conta de energia, da conta de luz da Cemig. A
revisão acontece de cinco em cinco anos e, no ano que vem, em abril,
será feita a revisão tarifária da Cemig. Então já estamos nos
antecipando. Fizemos esse trabalho durante todo o ano e
continuaremos intensificando-o até o mês de abril. Queremos levar
toneladas e toneladas e toneladas e mais toneladas e mais toneladas
de papel com assinaturas de toda a população do Estado de Minas
Gerais, para pressionar a Aneel. Queremos garantir também a
distribuição de panfletos e cartões com o “site” da Aneel, porque todo
cidadão tem direito de enviar sua proposta para revisão tarifária, e é
obrigatória a análise de todas as propostas encaminhadas por “e-
mails”, por cartas ou pessoalmente, através da audiência pública.
Aliás, na última audiência pública, ocorrida há mais de quatro anos,
não havia mais de 100 participantes. Na próxima audiência, porém,
queremos levar milhares e milhares de pessoas, porque todos têm
direito de se expressar. E hoje, com certeza, é um grande sacrifício
para as famílias mineiras pagar um valor exorbitante de conta de luz,
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que é o que mais pesa no orçamento doméstico. Então, com toda a
pressão, com toda a mobilização, com toda a união e com o apoio da
juventude, das entidades e dos parlamentares, tenho a certeza de que
reuniremos todas as condições possíveis para garantir a redução no
valor da conta de luz. Sabemos que a Cemig já se pronunciou a
respeito de um possível aumento no valor da tarifa de energia para o
próximo ano. Além de impedir esse aumento, queremos também
garantir a redução significativa desse valor. Acamparemos na porta da
Aneel. Eu mesmo ficarei ali nos dias que antecederem o processo da
revisão tarifária, para, assim, pressionar a empresa. Ficaremos ali, de
dia, de noite, de madrugada. Dormiremos à porta da Aneel, ficaremos
de vigília, pressionando para garantir a redução. Sr. Presidente, antes
de terminar minha fala, parabenizo V. Exa. e a Mesa pela condução
dos trabalhos em 2007, o que foi feito de forma democrática e
respeitosa à minoria. Nosso reconhecimento é público. Encerro meu
pronunciamento desejando que, em 2008, possamos garantir a
redução no valor da tarifa de energia em Minas Gerais. Para se ter
uma idéia, o valor de energia cobrado em nosso Estado é o dobro do
que se cobra no Amapá; 76% mais que em São Paulo; 73% mais que
em Brasília; 48% mais que no Rio Grande do Sul; 40% mais que em
Goiás; 36% mais que no Rio de Janeiro; muito mais cara que no
Ceará e na Bahia. A tarifa elétrica em Minas Gerais é a mais cara do
Brasil. Que, em 2008, possamos reunir todas as condições para
garantir uma redução significativa no valor da conta de luz, porque o
povo não agüenta mais essa pressão. Não teremos medo.
Continuaremos firmes. Não tiraremos férias sequer um dia.
Trabalharemos todos os dias do mês de janeiro, conclamando a
população de Minas Gerais a assinar abaixo-assinados pela redução
da tarifa da conta de luz. Muito obrigado.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a solene de hoje, logo após a apreciação do Projeto
de Lei nº 1.616/2007, nos termos do edital de convocação. Levanta-se
a reunião.

* - Sem revisão do orador.
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ATA DA REUNIÃO SOLENE DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/12/2007

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho
Sumário: Comparecimento - Abertura - Questão de ordem - Ata -

Destinação da reunião - Declaração de encerramento - Suspensão e
reabertura da reunião - Ata - 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 - Bráulio 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 - 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 - 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 - 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 Alberto Pinto Coelho) - Às 21h7min,

declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, no último dia

desta sessão legislativa, não poderia deixar de parabenizar este
Plenário e os telespectadores da TV Assembléia, a qual criamos há 12
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anos e permite ao Deputado Weliton Prado falar do problema da conta
de luz. Penso que todo brasileiro e todo mineiro tem de encampar
essa luta do nobre Deputado, que começará com a coleta de
assinaturas para pedir ao governo federal que tire o que ele próprio
ganha com a conta de luz de nossas Minas Gerais. Os impostos do
governo federal são muito altos. Então, Deputado Weliton Prado, uma
das coisas que faremos será trabalhar para que o governo federal,
que não contribui com nada, pare de arrecadar tanto de nossos
trabalhadores na conta de energia elétrica. Por isso é que temos a
mais cara conta de luz do País. Mas eu não poderia deixar, Sr.
Presidente, de agradecer a toda esta Casa pelo trabalho durante este
ano. Tenho certeza de que, no próximo ano, no primeiro dia da sessão
legislativa, aprovaremos, como V. Exa. disse, projeto de minha autoria
que concede a venda de bebida em estádio. Isso se o Deputado
Alencar da Silveira Jr. for convencido de que o Mineirão merece
receber a cerveja de volta, pelo menos nos últimos 45 minutos finais
de jogo. Espero também que possamos lutar pelo fim da cobrança dos
estacionamentos em “shoppings”. É um absurdo a pessoa estacionar
seu carro, fazer compras nas lojas e ter que pagar o estacionamento.
Gostaria que esta Casa, no próximo ano, apreciasse esse projeto de
minha autoria. Sr. Presidente, a realidade está aí. Mais um ano
encerrou-se. No próximo ano completaremos 20 anos de vida pública.
São seis mandatos consecutivos vivendo e mostrando a realidade.
Quero dizer a V. Exa. e a todos os Deputados presentes que cheguem
à porta de suas casas e dos bares: o jogo está solto. Mais um ano se
encerrará, e as maquininhas estão rolando, os bingos clandestinos
estão acontecendo. O Ministério Público não faz a sua parte porque
não consegue, porque há muita coisa a ser feita. O jogo ilegal atende
a todos. Quem sabe no próximo ano o governo federal tem condição
de mandar que cada Estado legalize a loteria para que possa fiscalizar
e explorar o jogo neste país. Sr. Presidente, quero agradecer
publicamente ao Deputado Zé Maia. Hoje acabamos de fechar a
nossa pré-temporada do América Futebol Clube na cidade do
Deputado, para onde o América embarca no próximo dia 15 e ficará
15 dias preparando-se para o Módulo 2 do Campeonato Mineiro do
próximo ano. Reformas são necessárias, e tenho certeza de que
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acontecerão para melhor. Minas Gerais está cada dia melhor. Convido
todos para assistirem, no próximo sábado, às 16 horas, no Estádio
Independência, um jogo de amizade em que a Banda Sepultura, de
Belo Horizonte, que faz sucesso no mundo inteiro, estará fazendo um
jogo pelo trabalho e pela amizade. Será às 16 horas, no Estádio
Independência. Todos os Deputados estão convidados. Parabenizo o
Sr. Presidente pela condução dos trabalhos neste ano, o Deputado
Doutor Viana, o Deputado José Henrique e todos os companheiros
desta Casa. V. Exa. é muito ponderado, conseguiu atender a todos
mostrando a necessidade de um Presidente atuante não só em Minas
Gerais, mas em todo o Brasil, na liderança da Presidência do
Colegiado de Presidentes. No próximo ano teremos muita luta para
não perdermos mais com o governo federal. E agora, há a tentativa
dos Deputados Federais de toda a América de tentar acabar com a
permanência na Copa da Confederação do Parlamento das Américas,
para tentar acabar com a presença do Deputado Estadual, valorizando
somente os Deputados Federais e dando voz para as Américas.
Tenho certeza de que V. Exa., no Colegiado de Presidentes, fará a
sua parte. Nós estaremos fazendo a nossa parte. Agradeço a todos os
funcionários e aos telespectadores da TV Assembléia. Que Deus nos
proteja. Aquilo que quero para mim, tenham certeza de que quero
para todos os companheiros desta Casa e para todos os brasileiros,
para todos os seres humanos que pensam como eu e sonham com
um Brasil e com uma Minas Gerais cada vez melhor. Uma Minas que
realmente dará resultado. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Sr. 2º-Secretário, para proceder
à leitura da ata da reunião anterior.

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

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

O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião ao encerramento da 1ª
Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura.

Declaração de Encerramento
O Sr. Presidente - Sob a proteção de Deus e em nome do povo

mineiro, declaro encerrada a 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª
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Legislatura.
Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender os trabalhos por 3
segundos para que seja ultimada a redação da ata desta reunião.
Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião
O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. Com a

palavra, o Sr. Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião.
Ata

- O Deputado Fábio Avelar, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura
da ata desta reunião, que é aprovada sem restrições.

Encerramento
O Sr. Presidente - Cumprido o objetivo da convocação, a

Presidência encerra a reunião. Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 9 DE JANEIRO DE 2008

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 8/1/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Adalclever Lopes, notificando o falecimento do ex-

Deputado José Castro Braga, ocorrido em 7/1/2008, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 12 DE JANEIRO DE 2008

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 11/1/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Tiago Ulisses, dando ciência à Casa do falecimento do

Sr. Idimar Deluca, ocorrido em 10/1/2008, na cidade de Cabo Frio
(RJ). (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 15 DE JANEIRO DE 2008

ATAS
ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 4/12/2007
Às 15h14min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Padre João, Antônio Carlos Arantes e Getúlio
Neiva, membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Weliton Prado. 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 discutir e votar
matérias constantes na pauta e a apreciar proposições da Comissão.
O Presidente comunica o recebimento da seguinte correspondência:
Ofício nº 1.342/2007, do Sr. Alison José Coutinho, Superintendente
Regional do Ibama, publicado no “Diário do Legislativo” de
29/11/2007; e de ofício do Sr. José Batelho Neto, Presidente do
Sindicato dos Produtores Rurais da cidade de São Francisco,
publicado no “Diário do Legislativo” de 30/11/2007. O Presidente
acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o
relator citado a seguir: Projeto de Lei nº 1.116/2007, no 1º turno
(Deputado Vanderlei Jangrossi). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Resolução nºs
1.413 e 1.724/2007 (relator: Deputado Getúlio Neiva). 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 1.563/2007.
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
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Deputados Vanderlei Jangrossi (2) em que solicita seja realizada
audiência pública no Município de Curvelo, para se discutir a crise
ocasionada pela seca na região Centro-Norte de Minas; e em que
solicita seja realizada visita da Comissão à Fazenda Nova Canaã, no
Município de Irecê, no Estado da Bahia; Vanderlei Jangrossi, Antônio
Carlos Arantes e Getúlio Neiva em que solicitam seja encaminhado
ofício ao Presidente da Cemig, com vistas a proceder a estudos para
verificar a possibilidade de adoção da tarifa de energia elétrica do
período noturno, para produtores rurais, também para o período
diurno de sábados, domingos e feriados; Carlos Pimenta em que
solicita seja realizada audiência pública para se discutirem questões
referentes às tarifas de energia elétrica cobradas dos pequenos
produtores pela Cemig, na região Norte do Estado; Gil Pereira e Ivair
Nogueira em que solicitam sejam também convidados para a
audiência pública em que se discutirá a Proposta de Emenda à
Constituição nº 23/2007, a requerimento do Deputado Padre João
aprovado em 5/7/2007, as seguintes autoridades: o Secretário de
Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o Presidente da
Associação Mineira de Silvicultura - AMS -, e o Presidente do
Sindicato da Indústria do Ferro em Minas Gerais - Sindifer -; e da
Deputada Ana Maria Resende em que solicita seja realizada audiência
pública conjunta com a Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais, para se debaterem sobre possíveis soluções para os
problemas causados pela seca na região Norte de Minas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 11 de dezembro de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Getúlio Neiva - Antônio Carlos

Arantes - Chico Uejo.
ATA DA 36ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/12/2007
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Agostinho Patrús
Filho, Antônio Júlio e Lafayette de Andrada, membros da supracitada
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Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé
Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da Comissão
presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a reunião se
destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar
proposições da Comissão e comunica o recebimento da seguinte
correspondência publicada no “Diário do Legislativo”, na data
mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs. Euvaldo Bittencourt
Júnior, Gerente de Projeto da Subsecretaria de Gestão da Política de
Direitos Humanos; Perly Cipriano, Subsecretário de Promoção e
Defesa dos Direitos Humanos; e da Sra. Raquel de Andrade Lima
Coelho, Coordenadora-Geral do Programa de Pesquisa em Saúde
(6/12/2007); e do Sr. Maurício Passariello, Coordenador do Núcleo de
Contratos, Convênios e Licitação do Ministério da Cultura (7/12/2007).
O Presidente acusa o recebimento das seguintes proposições, para as
quais designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs
1.599/2007 (Deputado Jayro Lessa); 1.600 e 1.601/2007 (Deputado
Sebastião Helvécio); 1.602 e 1.603/2007 (Deputado Agostinho Patrús
Filho), no 2º turno; e 1.817/2007 (Deputado Antônio Júlio) e Projetos
de Resolução nºs 1.413/2007 (Deputada Elisa Costa) e 1.724/2007
(Deputado Antônio Júlio), 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, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs
1.599/2007 (relator: Deputado Jayro Lessa); 1.600 e 1.601/2007 na
forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Lafayette de Andrada,
em virtude de redistribuição); 1.602 e 1.603/2007 (relator: Deputado
Agostinho Patrús Filho) e pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de
Resolução nºs 1.413/2007 (relatora: Deputada Elisa Costa) e
1.724/2007 (relator: Deputado Antônio Júlio) e dos Projetos de Lei nºs
1.584/2007 na forma do Substitutivo nº 3, e sendo rejeitadas as
Emendas nºs 1 a 4, apresentadas em Plenário (relator: Deputado
Lafayette de Andrada); 817/2007 (relator: Deputado Jayro Lessa);
1.817/2007 (relator: Deputado Antônio Júlio); 1.854/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com a
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Emenda nº 1 (relator: Deputado Lafayette de Andrada); 1.879/2007
com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Zé Maia). Os pareceres sobre
os Projetos de Lei nºs 864 e 1.805/2007, no 1º turno, deixam de ser
apreciados, em virtude de solicitação de prazo regimental pelo
respectivos relatores, Deputada Elisa Costa e Deputado Antônio Júlio.
Na fase de discussão dos pareceres dos relatores, Deputados Zé
Maia, que conclui pela aprovação do Projeto de Lei Complementar nº
34/2007 com as Emendas nºs 1 a 9 e 12 a 17, da Comissão de
Constituição e Justiça, 19 a 26, da Comissão de Administração
Pública, e 27 a 36, e pela rejeição das Emendas nºs 10, 11 e 18, da
Comissão de Constituição e Justiça, e 21, da Comissão de
Administração Pública, e Agostinho Patrús Filho, que conclui pela
aprovação dos Projetos de Lei nºs 1.677/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça, com as
Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Administração Pública, e
1.876/2007, no 1º turno, o Presidente defere o pedido de vista da
Deputada Elisa Costa. O Projeto de Lei Complementar nº 35/2007 e
os Projetos de Lei nºs 596, 972, 1.124 e 1.583/2007 são retirados da
pauta, o primeiro, atendendo-se a requerimento da Deputada Elisa
Costa, aprovado pela Comissão, e os outros, por determinação do
Presidente da Comissão, em virtude de 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, 17 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa - Sebastião Helvécio - Lafayette

de Andrada.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 14/1/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Doutor Rinaldo, em que dá ciência a esta Casa de sua

ausência do País no período de 16/1/2008 a 31/1/2008.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 16 DE JANEIRO DE 2008

ATA
ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/12/2007
Às 14h15min, comparecem ao Plenário os Deputados Carlin Moura

e Vanderlei Jangrossi, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Délio Malheiros, Dinis Pinheiro,
João Leite e Fahim Sawan. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Carlin Moura, 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 realizar debate público
sobre "Alimentação escolar e os cuidados com a dieta das crianças
com diabetes tipo I". A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião
para ouvir as Sras. Valéria Monteiro de Jesus, Assessora da Diretoria
de Suprimento Escolar da Secretaria de Estado de Educação;
Fernanda Santos Pereira, especialista em Política e Gestão de Saúde
da Secretaria de Estado de Saúde; Marlene Machado Porto,
Conselheira Estadual de Educação; e Maria Aparecida Marques,
Presidente da Associação de Diabetes Infantil, e os Srs. Ivan Ferreira
da Silva, Superintendente de Políticas para a Criança e o
Adolescente, da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social; e
Levimar Rocha Araújo, médico endocrinologista, Presidente da
Associação Brasileira de Diabetes, que são convidados a tomar
assento à mesa. Registra-se a presença da Deputada Maria Lúcia
Mendonça. 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. Assume a Presidência da reunião a
Deputada Maria Lúcia Mendonça. 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.
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Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Lafayette de Andrada - Carlin

Moura.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 15/1/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Sebastião Costa, notificando o falecimento do Sr.

Gilberto Souza e Silva, ocorrido em Piúma (ES), em 13/1/2008. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 17 DE JANEIRO DE 2008

ATA
ATA DA 9ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA E DE MEMBROS
DAS COMISSÕES PERMANENTES (§ 1º DO ART. 204 DO

REGIMENTO INTERNO) NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 5/12/2007

Às 18h10min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Agostinho Patrús Filho,
Sebastião Helvécio e Wander Borges (substituindo este ao Deputado
Lafayette de Andrada, por indicação da Liderança do BSD), membros
da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária; os
Deputados Délio Malheiros e Durval Ângelo, membros da Comissão
de Membros das Comissões Permanentes (§ 1º do art. 204 do
Regimento Interno). Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião, dispensa a leitura da ata
da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita aos membros da
Comissão presentes que a subscrevam. A Presidência informa que a
reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir
e votar proposições da Comissão. 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 Agostinho Patrús Filho se retira da reunião. Após discussão
e votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no turno único, do
Projeto de Lei nº 1.738/2007 na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
Deputado Sebastião Helvécio). Registra-se a presença dos Srs. Alceu
José Torres Marques, Procurador de Justiça Adjunto Jurídico, Paulo
Roberto Moreira Cançado, Procurador-Geral de Justiça Adjunto
Administrativo, José Aílton Baeta, Vice-Presidente da Associação
Mineira do Ministério Público, e da Sra. Simone Luna Santos,
Assessora Especial Administrativa da Procuradoria de Justiça do
Estado. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.
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Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Zé Maia, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Ademir Lucas -

Sebastião Helvécio.

COMUNICAÇÃO DEPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 16/1/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.

José Bonifácio Andrada, ocorrido em 16/1/2008, em Belo Horizonte. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 18 DE JANEIRO DE 2008

ATA
ATA DA 33ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE POLÍTICA

AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/12/2007
Às 15h9min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Antônio Carlos Arantes e Getúlio Neiva,
membros da supracitada Comissão. Estão presentes, também, os
Deputados José Henrique, Carlos Pimenta e Domingos Sávio.
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 discutir os problemas causados aos produtores
rurais do Leste de Minas pelo longo período de estiagem e a apreciar
proposições da Comissão. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir os Srs. João Augusto Guabiraba, Coordenador
Estadual de Crédito Rural da Emater; Breno Frederico Costa Andrade,
Assessor Juridico da Faemg; Elson Rocha Justino, Diretor-
Superintendente da Crediminas; Carlos Geovane Rodrigues Queiroz,
Gerente de Mercado de Agronegócios da Superintendência do Banco
do Brasil, em Governador Valadares; Roberto Cezar de Almeida,
Presidente do Sindicato Rural de Governador Valadares; Carolino
Brito Neto, Presidente da Cooperativa de Laticínios de Teófilo Otôni;
Valdério Francisco Pereira, Presidente do Sindicato Rural de Teófilo
Otôni; e o Vereador Paulinho Costa, Presidente da Câmara Municipal
de Governador Valadares, que são convidados a tomar assento à
mesa. A Presidência concede a palavra aos Deputados Antônio
Carlos Arantes e Getúlio Neiva, 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 nas notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
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compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Vanderlei Jangrossi,
Domingos Sávio e Getúlio Neiva (2), em que solicitam aos Secretários
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de Desenvolvimento
Econômico a constituição de um grupo de trabalho formado por
técnicos dessas Secretarias e de entidades representativas do setor,
como a Faemg, a Fetaemg, a Ocemg, com o objetivo de orientar os
produtores rurais atingidos pelos efeitos da estiagem prolongada em
2007, em especial os das regiões Leste, Nordeste e Norte de Minas,
quanto à prorrogação de contratos de financiamento agrícola e quanto
à melhor forma de utilizar as linhas de crédito dos Bancos do Brasil,
do Nordeste do Brasil e de outros bancos de fomento à produção
agropecuária; e em que solicita seja encaminhado telegrama aos
Deputados Federais da bancada mineira na Câmara dos Deputados,
em especial os Deputados Carlos Melles, Paulo Piau e Marcos
Montes, solicitando atenção especial para com os processos de
renegociações das dívidas rurais do Estado de Minas Gerais.
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 19/12/2007, às 14h30min, no
Plenarinho III, com a finalidade de se discutir e votar o parecer do
relator sobre o Projeto de Lei nº 56/2007, no 2º turno, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Antônio Carlos Arantes - Chico

Uejo.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 22 DE JANEIRO DE 2008

ATA
ATA DA 26ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO
NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA,

EM 19/12/2007
Às 14h35min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Rosângela Reis (substituindo esta ao Deputado
Agostinho Patrús Filho, por indicação da Liderança do BSD) 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, das quais avocou para si a relatoria: Projeto de
Lei nº 1.585/2007, Projeto de Resolução nº 1.887/2007 e Projetos de
Lei nºs 524, 1.404 e 1.414/2007. A Presidência determina a
distribuição de avulsos dos pareceres sobre os projetos citados acima,
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião extraordinária, na mesma data, às
20h50min, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão - Agostinho

Patrús Filho - Gilberto Abramo.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 23 DE JANEIRO DE 2008

ATA
ATA DA 27ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/12/2007

Às 15h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, Chico Uejo 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. O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, no 2º turno, para as quais designou os relatores citados
a seguir: Projetos de Lei nºs 641/2007 (Deputado Chico Uejo) e
1.805/2007 (Deputado Elmiro Nascimento). 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 determina que seja retirado da pauta da reunião o Projeto
de Lei Complementar nº 34/2007 e os Projetos de Lei nºs 1.760,
1.770, 1.854 e 1.876/2007 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
641/2007 (relator: Deputado Chico Uejo) na forma do vencido em 1º
turno; e 1.805/2007 (relator: Deputado Elmiro Nascimento), na forma
do vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 3 apresentadas. O
Sr. Presidente suspende a reunião por três horas. A Presidência deixa
de reabrir a reunião por falta de quórum, determina a lavratura da ata
e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas - Inácio Franco -

Domingos Sávio - Chico Uejo.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 24 DE JANEIRO DE 2008

ATA
ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 19/12/2007
Às 20h50min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Lafayette de Andrada, Agostinho
Patrús Filho 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. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo
a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados,
cada um por sua vez, os Pareceres de Redação Final do Projeto de
Resolução nº 1.887/2007 (relator: Deputado Lafayette de Andrada) e
dos Projetos de Lei nºs 1.585, 524 e 1.404/2007 (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 extraordinária, em
20/12/2007, às 9h30min, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2007.
Gláucia Brandão, Presidente - Gilberto Abramo - Délio Malheiros.
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 25 DE JANEIRO DE 2008

ATA
ATA DA 37ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/12/2007
Às 17h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa 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 que a
subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
da Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência
publicada no “Diário do Legislativo” de 6/12/2007: ofício dos Srs. Max
Fernandes dos Santos e Walter Garcez Mares Júnior,
respectivamente Gerente Regional de Negócios e Superintendente
Regional da Caixa Econômica Federal. O Presidente acusa o
recebimento da seguinte proposição, para a qual designou o relator
citado a seguir: Projeto de Lei nº 1.828/2007, no 1º turno (Deputado
Antônio Júlio). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 972/2007 na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião Helvécio); 1.677/2007
na forma do Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça,
com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Administração,
registrando-se o voto contrário da Deputada Elisa Costa; e 1.876/2007
(relator: Deputado Agostinho Patrús Filho). Na fase de discussão do
parecer do relator, Deputado Zé Maia, que conclui pela aprovação do
Projeto de Lei Complementar nº 34/2007, no 1º turno, com as
Emendas nºs 1, 3 a 6, 8, 9 e 12 a 17, da Comissão de Constituição e
Justiça, 19, 20 e 22 a 26, da Comissão de Administração Pública, e 27
a 36, e pela rejeição das Emendas nºs 2, 7, 10, 11 e 18, da Comissão
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de Constituição e Justiça, e 21, da Comissão de Administração
Pública, são apresentadas as Propostas de Emenda nºs 3 a 6, pelo
Deputado Sebastião Helvécio, e 7 a 13, pelo Deputado Antônio Júlio.
Após discussão e votação, é aprovado o parecer, salvo as propostas
de emendas. Submetidas a votação, são aprovadas as propostas de
emenda. É aprovada a nova redação do parecer, que conclui pela
aprovação do projeto com as Emendas nºs 1, 3 a 6, 8, 9 e 12 a 17, da
Comissão de Constituição e Justiça, 19, 20 e 22 a 26, da Comissão de
Administração Pública, e 27 a 48, e pela rejeição das Emendas nºs 2,
7, 10, 11 e 18, da Comissão de Constituição e Justiça, e 21, da
Comissão de Administração Pública. Os pareceres sobre os Projetos
de Lei nºs 864 e 1.124/2007, no 1º turno, deixam de ser apreciados
em virtude de solicitação de prazo regimental pelos respectivos
relatores, Deputada Elisa Costa e Deputado Sebastião Helvécio. Na
fase de discussão do parecer do relator, Deputado Antônio Júlio, que
conclui pela aprovação do Projeto de Lei nº 1.805/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Administração Pública, no 1º turno,
o Presidente defere o pedido de vista da Deputada Elisa Costa. Os
Projetos de Lei nºs 817, 1.583, 1.584, 1.745, 1.854 e 1.879/2007 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 18/12/2007, às 10h30min e às 15 horas, com o edital a ser
publicado, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Jayro Lessa, Presidente - Agostinho Patrús Filho - Lafayette de

Andrada - Sebastião Helvécio.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 30 DE JANEIRO DE 2008

ATAS
ATA DA 24ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/12/2007

Às 14h3min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, André Quintão, Chico Uejo, Ivair Nogueira e Zé
Maia (substituindo este ao Deputado Ademir Lucas, por indicação da
Liderança do Bloco BSD), membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Weliton Prado. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Chico Uejo, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta. O Presidente acusa o recebimento da
seguinte proposição, para a qual designou o relator citado a seguir:
Projeto de Lei Complementar nº 37/2007, no 1º turno (Deputado Chico
Uejo). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 1º turno, do Projeto
de Lei Complementar nº 37/2007 (relator: Deputado Chico Uejo).
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 18 de dezembro de 2007.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ivair Nogueira - Ademir Lucas -

Domingos Sávio.
ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
REDAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 18/12/2007
Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Rosângela Reis (substituindo esta ao Deputado
Agostinho Patrús Filho, por indicação da Liderança do PV) e o
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Deputado Lafayette de Andrada, 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 388, 1.655
e 1.670/2007 (relatora: Deputada Gláucia Brandão); 1.681, 1.691,
1.692 e 1.701/2007 (Deputada Rosângela Reis). Passa-se à 2ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação
de proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs 388, 1.655 e
1.670/2007 (relatora: Deputada Gláucia Brandão) e 1.681, 1.691,
1.692 e 1.701/2007 (relatora: Deputada Rosângela Reis). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a reunião
extraordinária de 19/12/2007, às 9h30min, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 19 de dezembro de 2007.
Lafayette de Andrada, Presidente - Gláucia Brandão - Gilberto

Abramo.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 31 DE JANEIRO DE 2008

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 28/1/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Elmiro Nascimento, notificando o falecimento do Sr.

Eustáquio José da Silva, ocorrido em 25/1/2008, em Patos de Minas.
(- Ciente. Oficie-se.)

- O Sr. Presidente despachou, em 30/1/2008, a seguinte
comunicação:

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando sua ausência do País no
período de 23/1/2008 a 5/2/2008. (- Ciente. Publique-se.)
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