






MESA DA ASSEMBLÉIA

Deputado Alberto Pinto Coelho - Presidente

Deputado Doutor Viana - 1º-Vice-Presidente

Deputado José Henrique - 2º-Vice-Presidente

Deputado Roberto Carvalho - 3º-Vice-Presidente

Deputado Dinis Pinheiro - 1º-Secretário

Deputado Tiago Ulisses - 2º-Secretário

Deputado Alencar da Silveira Jr. - 3º-Secretário

SECRETARIA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

Eduardo Vieira Moreira
Diretor-Geral

José Geraldo de Oliveira Prado
Secretário-Geral da Mesa



DEPUTADOS

Democratas - DEM

Delvito Alves
Doutor Viana
Elmiro Nascimento
Gustavo Valadares

Jayro Lessa
Leonardo Moreira
Maria Lúcia Mendonça
Ruy Muniz

Partido Comunista do Brasil - PCdoB

Carlin Moura

Partido Democrático Trabalhista - PDT

Alencar da Silveira Jr.
Carlos Pimenta
Paulo Cesar

Sargento Rodrigues
Sebastião Helvécio

Partido Humanista da Solidariedade - PHS

Eros Biondini

Partido do Movimento Democrático Brasileiro - PMDB

Adalclever Lopes
Antônio Júlio
Getúlio Neiva
Gilberto Abramo
Ivair Nogueira

José Henrique
Luiz Tadeu Leite
Sávio Souza Cruz
Vanderlei Miranda

Partido da Mobilização Nacional - PMN

Walter Tosta



Partido Progressista - PP

Alberto Pinto Coelho
Dimas Fabiano

Gil Pereira
Pinduca Ferreira

Partido Popular Socialista - PPS

Djalma Diniz
Gláucia Brandão

Neider Moreira
Sebastião Costa

Partido Socialista Brasileiro - PSB

Chico Uejo
Doutor Rinaldo

Wander Borges

Partido da República - PR

Deiró Marra

Partido Social Cristão - PSC

Antônio Carlos Arantes
Antônio Genaro

Fábio Avelar

Partido Renovador Trabalhista Brasileiro - PRTB

Juninho Araújo

Partido da Social Democracia Brasileira - PSDB

Ademir Lucas
Ana Maria Resende
Carlos Mosconi
Célio Moreira
Dalmo Ribeiro Silva
Dinis Pinheiro
Domingos Sávio

João Leite
Lafayette de Andrada
Luiz Humberto Carneiro
Marcus Pestana
Mauri Torres
Rêmolo Aloise
Ronaldo Magalhães



Fahim Sawan
Irani Barbosa

Zé Maia
Zezé Perrella

Partido dos Trabalhadores - PT

Almir Paraca
André Quintão
Cecília Ferramenta
Durval Ângelo
Elisa Costa

Padre João
Paulo Guedes
Roberto Carvalho
Weliton Prado

Partido Trabalhista Brasileiro - PTB

Arlen Santiago Bráulio Braz

Partido Verde - PV

Agostinho Patrús Filho
Délio Malheiros
Hely Tarqüínio
Inácio Franco

Rômulo Veneroso
Rosângela Reis
Tiago Ulisses



COMISSÕES PERMANENTES

COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

EFETIVOS
Deputado Ademir Lucas                BSD
Deputado André Quintão  PT
Deputado Chico Uejo                   BSD
Deputado Domingos Sávio         BSD
Deputado Elmiro Nascimento                        DEM
Deputado Inácio Franco                   PV
Deputado Ivair Nogueira                 PMDB

SUPLENTES
Deputado Antônio Júlio                    PMDB
Deputado Dalmo Ribeiro Silva            BSD
Deputado Delvito Alves                                 DEM
Deputada Elisa Costa                 PT
Deputado Juninho Araújo                   BSD
Deputado Luiz Humberto Carneiro                BSD
Deputado Mauri Torres                    BSD

COMISSÃO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO

EFETIVOS
Deputado Ademir Lucas                                BSD
Deputado Padre João                                    PT
Deputado Ronaldo Magalhães           BSD
Deputado Wander Borges             BSD
Deputado Weliton Prado           PT

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



COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA

EFETIVOS
Deputado Dalmo Ribeiro Silva            BSD
Deputado Delvito Alves          DEM
Deputado Gilberto Abramo                            PMDB
Deputado Hely Tarqüínio                  PV
Deputado Neider Moreira                               PP
Deputado Sargento Rodrigues            PDT
Deputado Sebastião Costa               BSD

SUPLENTES
Deputado Adalclever Lopes         PMDB
Deputado Ademir Lucas                      BSD
Deputado Délio Malheiros               PV
Deputado Dimas Fabiano           PP
Deputado Gustavo Valadares            DEM
Deputado Sebastião Helvécio         PDT
Deputado Zé Maia                                         BSD

COMISSÃO DE CULTURA

EFETIVOS
Deputado Antônio Genaro                    BSD
Deputado Dimas Fabiano               PP
Deputada Gláucia Brandão                    BSD
Deputada Maria Lúcia Mendonça                  DEM
Deputada Rosângela Reis               PV

SUPLENTES
Deputada Ana Maria Resende         BSD
Deputado Dalmo Ribeiro Silva            BSD
Deputado Hely Tarqüínio                               PV
Deputado Ruy Muniz                                     DEM
Deputado Vanderlei Jangrossi              PP



COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE

EFETIVOS
Deputado Antônio Júlio              PMDB
Deputado Carlos Pimenta                    PDT
Deputado Célio Moreira                     BSD
Deputado Délio Malheiros                     PV
Deputado Walter Tosta  BSD

SUPLENTES
Deputado Inácio Franco                      PV
Deputado Neider Moreira                              BSD
Deputado Ronaldo Magalhães                      BSD
Deputado Sávio Souza Cruz               PMDB
Deputado Sebastião Helvécio                PDT

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

EFETIVOS
Deputado Durval Ângelo                    PT
Deputado João Leite                      BSD
Deputado Luiz Tadeu Leite          PMDB
Deputado Ruy Muniz                DEM
Deputado Zé Maia                            BSD

SUPLENTES
Deputado Antônio Carlos Arantes                 BSD
Deputado Djalma Diniz                   BSD
Deputado Vanderlei Miranda                PMDB
Deputado Walter Tosta                     BSD
Deputado Weliton Prado          PT



COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E
INFORMÁTICA

EFETIVOS
Deputada Ana Maria Resende                      BSD
Deputado Carlin Moura               PCdoB
Deputado Deiró Marra                        BSD
Deputada Maria Lúcia Mendonça                  DEM
Deputado Vanderlei Jangrossi                       PP

SUPLENTES
Deputado Almir Paraca                                  PT
Deputado Gil Pereira                                   PP
Deputado Lafayette de Andrada          BSD
Deputado Ruy Muniz                          DEM
Deputado Wander Borges                             BSD

COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA

EFETIVOS
Deputado Agostinho Patrús Filho                  PV
Deputado Antônio Júlio                                  PMDB
Deputada Elisa Costa  PT
Deputado Jayro Lessa                        DEM
Deputado Lafayette de Andrada            BSD
Deputado Sebastião Helvécio    PDT
Deputado Zé Maia                         BSD

SUPLENTES
Deputado André Quintão                   PT
Deputado Antônio Carlos Arantes                 BSD
Deputado Arlen Santiago                       BSD
Deputado Carlos Pimenta                    PDT
Deputado Célio Moreira  BSD
Deputado Ivair Nogueira                                PMDB
Deputado Rômulo Veneroso                    PV



COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

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

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

COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR

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

SUPLENTES
Deputado Adalclever Lopes                           PMDB
Deputado Domingos Sávio                    BSD
Deputado Elmiro Nascimento                        DEM
Deputado Fábio Avelar                                  BSD
Deputado Padre João                                    PT



COMISSÃO DE POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL

EFETIVOS
Deputado Antônio Carlos Arantes                 BSD
Deputado Chico Uejo                                    BSD
Deputado Getúlio Neiva                         PMDB
Deputado Padre João                                   PT
Deputado Vanderlei Jangrossi             PP

SUPLENTES
Deputada Cecília Ferramenta                   PT
Deputado Deiró Marra                                   BSD
Deputado Delvito Alves                                 DEM
Deputado Gil Pereira                                     PP
Deputado Gilberto Abramo                            PMDB

COMISSÃO DE  REDAÇÃO

EFETIVOS
Deputado Agostinho Patrús Filho                PV
Deputado Gilberto Abramo                PMDB
Deputada Gláucia Brandão                           BSD
Deputado Lafayette de Andrada           BSD
Deputado Vanderlei Jangrossi            PP

SUPLENTES
Deputado Ademir Lucas                  BSD
Deputado Antônio Júlio                PMDB
Deputado Dimas Fabiano                 PP
Deputado João Leite                                   BSD
Deputado Rômulo Veneroso              PV



COMISSÃO DE  SAÚDE

EFETIVOS
Deputado Carlos Mosconi      BSD
Deputado Carlos Pimenta                  PDT
Deputado Doutor Rinaldo                 BSD
Deputado Hely Tarqüínio               PV
Deputado Ruy Muniz                  DEM

SUPLENTES
Deputado Arlen Santiago  BSD
Deputado Elmiro Nascimento  DEM
Deputado Juninho Araújo                       BSD
Deputado Paulo Cesar                         PDT
Deputada Rosângela Reis                         PV

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA

EFETIVOS
Deputado Délio Malheiros          PV  
Deputado Leonardo Moreira                          DEM
Deputado Luiz Tadeu Leite                            PMDB
Deputado Paulo Cesar                         PDT
Deputado Sargento Rodrigues                      PDT

SUPLENTES
Deputado Adalclever Lopes                           PMDB
Deputado Carlos Pimenta                              PDT
Deputado Jayro Lessa                                   DEM
Deputado Rômulo Veneroso                    PV
Deputado Sebastião Helvécio                        PDT



COMISSÃO DO TRABALHO, DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO
SOCIAL

EFETIVOS
Deputado Antônio Carlos Arantes                 BSD
Deputado Domingos Sávio                            BSD
Deputada Elisa Costa                                    PT
Deputada Rosângela Reis                             PV
Deputado Walter Tosta                                  BSD

SUPLENTES
Deputado Almir Paraca                                 PT
Deputado Bráulio Braz                                  BSD
Deputado Carlos Mosconi                             BSD
Deputado Inácio Franco                                PV
Deputada Maria Lúcia Mendonça                 DEM

COMISSÃO DE TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS

EFETIVOS
Deputado Djalma Diniz                                  BSD
Deputado Gil Pereira                                     PP
Deputado Gustavo Valadares                        DEM
Deputado Juninho Araújo              BSD
Deputado Paulo Guedes                                PT

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



COMISSÃO DE TURISMO, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E
COOPERATIVISMO

EFETIVOS
Deputado Bráulio Braz                   BSD
Deputada Cecília Ferramenta           PT
Deputado Eros Biondini               BSD
Deputado Vanderlei Miranda                         PMDB
Deputado Zezé Perrella                   BSD

SUPLENTES
Deputado Almir Paraca                      PT
Deputado Célio Moreira                                 BSD
Deputado Getúlio Neiva                                 PMDB
Deputado Luiz Humberto Carneiro                BSD
Deputado Neider Moreira                               BSD

OUVIDORIA PARLAMENTAR

Ouvidor-Geral : Deputado Inácio Franco (PV)



ÍNDICE CRONOLÓGICO

Data da
Reunião

Número Tipo Data da
Publicação

Página

21.8.2007 13ª Reunião Conjunta das
Comissões de Direitos

Humanos e de
Segurança Pública na
1ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

28.2.2008 821

4.12.2007 1ª Reunião
Extraordinária da

Comissão Especial
para Emitir Parecer

sobre a Indicação da
Jornalista Vilma

Tomaz Ribeiro para
compor o Conselho de

Defesa Social

22.2.2008 547

18.12.2007 17ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Participação Popular

na 1ª  Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

12.2.2008 108

18.12.2007 13ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Defesa
do Consumidor e do
Contribuinte na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

16.2.2008 294

19.12.2007 32ª Reunião Ordinária da 12.2.2008 109



Comissão de Saúde
na 1ª  Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

19.12.2007 35ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Segurança Pública na
1ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

12.2.2008 111

19.12.2007 35ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Educação, Ciência,
Tecnologia e

Informática na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

15.2.2008 248

19.12.2007 40ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

15.2.2008 250

19.12.2007 17ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Política
Agropecuária e

Agroindustrial  na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

15.2.2008 251

19.12.2007 8ª Reunião
Extraordinária da

15.2.2008 252



Comissão de Cultura
na 1ª  Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

19.12.2007 31ª Reunião Ordinária da
Comissão do
Trabalho, da

Previdência e da Ação
Social na 1ª  Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

15.2.2008 253

19.12.2007 32ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Assuntos Municipais e
Regionalização na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

15.2.2008 255

19.12.2007 28ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Administração Pública

na 1ª  Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

15.2.2008 255

19.12.2007 36ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio

Ambiente e Recursos
Naturais na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

16.2.2008 295

19.12.2007 20ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Constituição e Justiça

na 1ª  Sessão

16.2.2008 296



Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

19.12.2007 29ª Reunião Ordinária da
Comissão de Turismo,
Indústria, Comércio e
Cooperativismo na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

16.2.2008 298

19.12.2007 10ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de
Transporte,

Comunicação e Obras
Públicas na 1ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

16.2.2008 298

20.12.2007 36ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos

Humanos na 1ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

12.2.2008 112

1º.2.2008 Reunião Solene da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

8.2.2008 2

7.2.2008 1ª Reunião Ordinária da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

9.2.2008 10

7.2.2008 1ª Reunião Ordinária da
Comissão de Direitos

Humanos na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

16.2.2008 299



Legislatura
7.2.2008 1ª Reunião

Extraordinária da
Comissão de

Segurança Pública na
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

16.2.2008 300

7.2.2008 1ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Participação Popular
na 2ª  Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

28.2.2008 822

8.2.2008 1ª Reunião
Extraordinária da

Comissão de Saúde
na 2ª  Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

16.2.2008 301

12.2.2008 2ª Reunião Ordinária da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

14.2.2008 119

12.2.2008 1ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

16.2.2008 279

12.2.2008 1ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Transporte,

Comunicação e Obras
Públicas na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

28.2.2008 823



12.2.2008 1ª Reunião Ordinária da
Comissão de Cultura

na 2ª  Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

28.2.2008 825

13.2.2008 3ª Reunião Ordinária da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

15.2.2008 182

13.2.2008 2ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

19.2.2008 318

13.2.2008 3ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

19.2.2008 339

13.2.2008 1ª Reunião Ordinária da
Comissão de Meio

Ambiente e Recursos
Naturais na 2ª

Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

23.2.2008 610

13.2.2008 1ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Administração Pública
na 2ª  Sessão

Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

28.2.2008 826

13.2.2008 1ª Reunião Ordinária da
Comissão de

Educação, Ciência,
Tecnologia e

Informática na 2ª

28.2.2008 827



Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura
13.2.2008 1ª Reunião Ordinária da

Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

28.2.2008 828

13.2.2008 1ª Reunião Ordinária da
Comissão de

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

Legislatura

28.2.2008 830

14.2.2008 Reunião Ordinária da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

16.2.2008 279

14.2.2008 4ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

19.2.2008 358

19.2.2008 4ª Reunião Ordinária da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

21.2.2008 417

19.2.2008 5ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

28.2.2008 781

19.2.2008 2ª Reunião Ordinária da 28.2.2008 831



Comissão de
Constituição e Justiça

na 2ª  Sessão
Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura

20.2.2008 5ª Reunião Ordinária da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

22.2.2008 493

20.2.2008 6ª Reunião
Extraordinária da 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

28.2.2008 810

20.2.2008 2ª Reunião Ordinária da
Comissão de
Fiscalização
Financeira e

Orçamentária na 2ª
Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

29.2.2008 972

21.2.2008 6ª Reunião Ordinária da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

23.2.2008 555

25.2.2008 1ª Reunião Especial da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura -
Destinada a

Homenagear a
Pedagoga Mineira

Elisa de Castro Tito,
por sua Aprovação,

aos 90 Anos de Idade,
no Vestibular de

28.2.2008 774



Direito
26.2.2008 7ª Reunião Ordinária da

2ª  Sessão Legislativa
Ordinária da 16ª

Legislatura

28.2.2008 742

27.2.2008 8ª Reunião Ordinária da
2ª  Sessão Legislativa

Ordinária da 16ª
Legislatura

29.2.2008 857





SUMÁRIO

MATÉRIA PUBLICADA EM 2 DE FEVEREIRO DE 2008........... 1

Manifestação ....................................... ..................................... 1

MATÉRIA PUBLICADA EM 8 DE FEVEREIRO DE 2008........... 2

Ata................................................ ............................................. 2
Reunião Solene da 2ª Sessão Legislativa Ordinária  da 16ª
Legislatura, em 1º.2.2008...................................................... 2

MATÉRIA PUBLICADA EM 9 DE FEVEREIRO DE 2008........... 10

Ata................................................ ............................................. 10
1ª Reunião Ordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária  da
16ª Legislatura, em 7.2.2008................................................. 10

MATÉRIA PUBLICADA EM 12 DE FEVEREIRO DE 2008......... 108

Atas............................................... ............................................ 108
17ª Reunião Extraordinária da Comissão de Participação
Popular na 1ª Sessão Legislativa Ordinária  da 16ª
Legislatura, em 18.12.2007................................................... 108
32ª Reunião Ordinária da Comissão de Saúde na 1ª Sessão
Legislativa Ordinária  da 16ª Legislatura, em 19.12.2007...... 109
35ª Reunião Ordinária da Comissão de Segurança Pública
na 1ª Sessão Legislativa Ordinária  da 16ª Legislatura, em
19.12.2007 ............................................................................ 111
36ª Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos na
1ª Sessão Legislativa Ordinária  da 16ª Legislatura, em
20.12.2007 ............................................................................ 112

Tramitação de Proposições .......................... .......................... 114



MATÉRIA PUBLICADA EM 13 DE FEVEREIRO DE 2008......... 118

Tramitação de Proposições .......................... .......................... 118

MATÉRIA PUBLICADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2008......... 119

Ata................................................ ............................................. 119
2ª Reunião Ordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária  da
16ª Legislatura, em 12.2.2008............................................... 119

Tramitação de Proposições .......................... .......................... 167

Comunicações Despachadas pelo Sr. Presidente....... .......... 181

MATÉRIA PUBLICADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2008......... 182

Atas............................................... ............................................ 182
3ª Reunião Ordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária  da
16ª Legislatura, em 13.2.2008............................................... 182
35ª Reunião Ordinária da Comissão de Educação, Ciência,
Tecnologia e Informática na 1ª Sessão Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura, em 19.12.2007........................................ 248
40ª Reunião Extraordinária da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária na 1ª Sessão Legislativa
Ordinária  da 16ª Legislatura, em 19.12.2007 ....................... 250
17ª Reunião Extraordinária da Comissão de Política
Agropecuária e Agroindustrial na 1ª Sessão Legislativa
Ordinária  da 16ª Legislatura, em 19.12.2007 ....................... 251
8ª Reunião Extraordinária da Comissão de Cultura na 1ª
Sessão Legislativa Ordinária  da 16ª Legislatura, em
19.12.2007 ............................................................................ 252
31ª Reunião Ordinária da Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social na 1ª Sessão Legislativa
Ordinária  da 16ª Legislatura, em 19.12.2007 ....................... 253



32ª Reunião Ordinária da Comissão de Assuntos Municipais
e Regionalização na 1ª Sessão Legislativa Ordinária  da 16ª
Legislatura, em 19.12.2007................................................... 255
28ª Reunião Extraordinária da Comissão de Administração
Pública na 1ª Sessão Legislativa Ordinária  da 16ª
Legislatura, em 19.12.2007................................................... 255

Tramitação de Proposições .......................... .......................... 256

Comunicações Despachadas pelo Sr. Presidente....... .......... 278

MATÉRIA PUBLICADA EM 16 DE FEVEREIRO DE 2008......... 279

Atas............................................... ............................................ 279
Reunião Ordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária  da 16ª
Legislatura, em 14.2.2008..................................................... 279
1ª Reunião Extraordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura, em 12.2.2008.......................................... 279
13ª Reunião Extraordinária da Comissão de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte na 1ª Sessão Legislativa
Ordinária  da 16ª Legislatura, em 18.12.2007 ....................... 294
36ª Reunião Ordinária da Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais na 1ª Sessão Legislativa Ordinária  da
16ª Legislatura, em 19.12.2007............................................. 295
20ª Reunião Extraordinária da Comissão de Constituição e
Justiça na 1ª Sessão Legislativa Ordinária  da 16ª
Legislatura, em 19.12.2007................................................... 296
29ª Reunião Ordinária da Comissão de Turismo, Indústria,
Comércio e Cooperativismo na 1ª Sessão Legislativa
Ordinária  da 16ª Legislatura, em 19.12.2007 ....................... 298
10ª Reunião Extraordinária da Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas na 1ª Sessão Legislativa
Ordinária  da 16ª Legislatura, em 19.12.2007 ....................... 298
1ª Reunião Ordinária da Comissão de Direitos Humanos na
2ª Sessão Legislativa Ordinária  da 16ª Legislatura, em
7.2.2008................................................................................ 299



1ª Reunião Extraordinária da Comissão de Segurança
Pública na 2ª Sessão Legislativa Ordinária  da 16ª
Legislatura, em 7.2.2008....................................................... 300
1ª Reunião Extraordinária da Comissão de Saúde na 2ª
Sessão Legislativa Ordinária  da 16ª Legislatura, em
8.2.2008................................................................................ 301

Tramitação de Proposições .......................... .......................... 302

Comunicação Despachada pelo Sr. Presidente......... ............ 315

Manifestações ...................................... .................................... 316

MATÉRIA PUBLICADA EM 19 DE FEVEREIRO DE 2008......... 318

Atas............................................... ............................................ 318
2ª Reunião Extraordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura, em 13.2.2008.......................................... 318
3ª Reunião Extraordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura, em 13.2.2008.......................................... 339
4ª Reunião Extraordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura, em 14.2.2008.......................................... 358

Tramitação de Proposições .......................... .......................... 372

MATÉRIA PUBLICADA EM 20 DE FEVEREIRO DE 2008......... 374

Tramitação de Proposições .......................... .......................... 374

MATÉRIA PUBLICADA EM 21 DE FEVEREIRO DE 2008......... 417

Ata................................................ ............................................. 417
4ª Reunião Ordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária  da
16ª Legislatura, em 19.2.2008............................................... 417

Tramitação de Proposições .......................... .......................... 480



Comunicação Despachada pelo Sr. Presidente......... ............ 492

MATÉRIA PUBLICADA EM 22 DE FEVEREIRO DE 2008......... 493

Atas............................................... ............................................ 493
5ª Reunião Ordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária  da
16ª Legislatura, em 20.2.2008............................................... 493
1ª Reunião Extraordinária da Comissão Especial para Emitir
Parecer sobre a Indicação da Jornalista Vilma Tomaz Ribeiro
para compor o Conselho de Defesa Social, em 4.12.2007.... 547

Tramitação de Proposições .......................... .......................... 548

MATÉRIA PUBLICADA EM 23 DE FEVEREIRO DE 2008......... 555

Atas............................................... ............................................ 555
6ª Reunião Ordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária  da
16ª Legislatura, em 21.2.2008............................................... 555
1ª Reunião Ordinária da Comissão de Meio Ambiente e
Recursos Naturais na 2ª Sessão Legislativa Ordinária  da
16ª Legislatura, em 13.2.2008............................................... 610

Tramitação de Proposições .......................... .......................... 612

Manifestações ...................................... .................................... 659

MATÉRIA PUBLICADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2008......... 661

Tramitação de Proposições .......................... .......................... 661

MATÉRIA PUBLICADA EM 27 DE FEVEREIRO DE 2008......... 726

Tramitação de Proposições .......................... .......................... 726

MATÉRIA PUBLICADA EM 28 DE FEVEREIRO DE 2008......... 742

Atas............................................... ............................................ 742



7ª Reunião Ordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária  da
16ª Legislatura, em 26.2.2008............................................... 742
1ª Reunião Especial da 2ª Sessão Legislativa Ordinária  da
16ª Legislatura, em 25.2.2008 - Destinada a Homenagear a
Pedagoga Mineira Elisa de Castro Tito, por sua Aprovação,
aos 90 Anos de Idade, no Vestibular de Direito..................... 774
5ª Reunião Extraordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura, em 19.2.2008.......................................... 781
6ª Reunião Extraordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura, em 20.2.2008.......................................... 810
13ª Reunião Conjunta das Comissões de Direitos Humanos
e de Segurança Pública na 1ª Sessão Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura, em 21.8.2007.......................................... 821
1ª Reunião Ordinária da Comissão de Participação Popular
na 2ª Sessão Legislativa Ordinária  da 16ª Legislatura, em
7.2.2008................................................................................ 822
1ª Reunião Ordinária da Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas na 2ª Sessão Legislativa
Ordinária  da 16ª Legislatura, em 12.2.2008 ......................... 823
1ª Reunião Ordinária da Comissão de Cultura na 2ª Sessão
Legislativa Ordinária  da 16ª Legislatura, em 12.2.2008........ 825
1ª Reunião Ordinária da Comissão de Administração Pública
na 2ª Sessão Legislativa Ordinária  da 16ª Legislatura, em
13.2.2008 .............................................................................. 826
1ª Reunião Ordinária da Comissão de Educação, Ciência,
Tecnologia e Informática na 2ª Sessão Legislativa Ordinária
da 16ª Legislatura, em 13.2.2008.......................................... 827
1ª Reunião Ordinária da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária na 2ª Sessão Legislativa
Ordinária  da 16ª Legislatura, em 13.2.2008 ......................... 828
1ª Reunião Ordinária da Comissão de Assuntos Municipais e
Regionalização na 2ª Sessão Legislativa Ordinária  da 16ª
Legislatura, em 13.2.2008..................................................... 830
2ª Reunião Ordinária da Comissão de Constituição e Justiça
na 2ª Sessão Legislativa Ordinária  da 16ª Legislatura, em
19.2.2008 .............................................................................. 831



Tramitação de Proposições .......................... .......................... 832

Comunicações Despachadas pelo Sr. Presidente....... .......... 856

MATÉRIA PUBLICADA EM 29 DE FEVEREIRO DE 2008......... 857

Atas............................................... ............................................ 857
8ª Reunião Ordinária da 2ª Sessão Legislativa Ordinária  da
16ª Legislatura, em 27.2.2008............................................... 857
2ª Reunião Ordinária da Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária na 2ª Sessão Legislativa
Ordinária  da 16ª Legislatura, em 20.2.2008 ......................... 972

Tramitação de Proposições .......................... .......................... 974

Comunicação Despachada pelo Sr. Presidente......... ............ 1025

Índice Onomástico .................................. ................................. 1027



1

BELO HORIZONTE, SÁBADO, 2 DE FEVEREIRO DE 2008

MANIFESTAÇÃO
A Assembléia Legislativa aprovou, nos termos do art. 103, III, “b” a

“d”, do Regimento Interno, a seguinte manifestação:
de congratulações com o Sr. Fernando Miranda Gonçalves, Diretor

Regional da ECT, pelos serviços prestados à população do Estado
(Requerimento nº 1.539/2007, do Deputado Tiago Ulisses).
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 8 DE FEVEREIRO DE 2008

ATA
ATA DA REUNIÃO SOLENE DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA EM 1º/2/2008
Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho

Sumário: Comparecimento - Abertura - Composição da Mesa -
Registro de presença - Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Declaração de instalação - Palavras do Sr. Presidente -
Leitura da mensagem governamental - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Adalclever Lopes - Ademir Lucas -
Agostinho Patrús Filho - André Quintão - Arlen Santiago - Bráulio Braz
- Carlin Moura - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Dimas Fabiano -
Djalma Diniz - Domingos Sávio - Durval Ângelo - Elmiro Nascimento -
Fábio Avelar - Gil Pereira - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - João Leite - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Rosângela Reis -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião
Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges -
Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 11h15min,

declaro aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos.

Composição da Mesa
O Sr. Presidente - A Presidência convida a tomar assento à mesa os

Exmos. Srs. Desembargador Orlando Adão Carvalho, Presidente do
Tribunal de Justiça; Bernardo Tavares de Almeida, Secretário Adjunto
de Planejamento e Gestão, representando o Governador do Estado,
Aécio Neves; Vereador Totó Teixeira, Presidente da Câmara
Municipal de Belo Horizonte; Alceu José Torres Marques, Procurador-
Geral de Justiça Adjunto, representando o Procurador-Geral de
Justiça, Jarbas Soares Júnior; Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário
desta Casa; Embaixador Carlos Villar, Cônsul-Geral do Uruguai; José
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Alcino Bicalho, Cônsul-Geral do Marrocos; Ten.-Cel. PM Divino Brito,
representando o Comandante-Geral da Polícia Militar, Cel. PM Hélio
dos Santos Júnior; a Exma. Sra. Deputada Federal Jô Moraes; e os
Exmos. Srs. Agílio Monteiro Filho, Ouvidor-Geral Adjunto do Estado,
representando o Ouvidor-Geral, Desembargador Lúcio Urbano Silva
Martins; e Leopoldo Portela Júnior, Defensor Público-Geral do Estado.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra e destaca a presença do

ilustre empresário da radiodifusão Eurico Vad, representando o
Presidente da Associação Mineira de Rádio e Televisão, jornalista
Mílton de Lucca.

Destinação da Reunião
O Sr. Presidente - Destina-se esta reunião solene à instalação da 2ª

Sessão Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura.
Execução do Hino Nacional

O Sr. Presidente - Convidamos os presentes a ouvir o Hino
Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.
Declaração de Instalação

O Sr. Presidente - Convido os presentes a ouvir, de pé, o ato solene
de instalação da 2ª Sessão Legislativa Ordinária desta legislatura.

Declaro instalada a 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 16ª
Legislatura.

Palavras do Sr. Presidente
Na abertura dos trabalhos desta nova sessão legislativa, temos de

reafirmar, como parlamentares, nosso compromisso maior de fazer jus
à confiança do povo que nos escolheu para representá-lo diante dos
novos desafios que certamente nos aguardam.

Continuaremos, pois, no exercício consciente de nossos mandatos,
defendendo os interesses econômicos e sociais do Estado e também
avançando em nossa abertura à participação popular, encaminhando
soluções democráticas para os conflitos, na busca permanente do
desenvolvimento e do bem-estar da sociedade mineira.

É nossa independência que nos mantém como intérpretes e
interlocutores de uma sociedade que deve ter respeitados seus
anseios e opções, tanto cuidando do acompanhamento e controle da
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execução orçamentária como legislando para a formulação das
políticas do Estado.

Recebemos, nesta reunião solene, o ilustre Secretário Adjunto da
Seplag, Dr. Bernardo Tavares de Almeida, membro importante do
governo Aécio Neves, com o qual compartilhamos o compromisso
com a eficiência, a eficácia, a produtividade, a ética e a transparência
dos resultados.

O Poder Legislativo é autônomo, nos termos constitucionais, todavia
funciona em relações de harmonia com os demais Poderes da
República, e essa harmonia também há de ser preservada nesta
sessão legislativa.

Assim, confio em cada um dos colegas parlamentares, para que
tenhamos um ano legislativo de resultados positivos, refletindo nosso
empenho no melhor andamento possível dos nossos trabalhos, com
plena dedicação e inteira responsabilidade. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Dr. Bernardo Tavares de
Almeida, Secretário Adjunto de Planejamento e Gestão, para proceder
à leitura da mensagem governamental, por delegação do Exmo. Sr.
Governador do Estado.

Leitura da Mensagem Governamental
O Secretário Adjunto Bernardo Tavares de Almeida - Exmo. Sr.

Presidente, Deputado Alberto Pinto Coelho; Sr. Presidente do Tribunal
de Justiça, demais membros da Mesa, Sras. e Srs. Deputados,
servidores da Assembléia, demais presentes (- Lê:)

“Em atendimento a determinação da Constituição do Estado de
Minas Gerais, encaminho à egrégia Assembléia Legislativa
mensagem em que presto contas do desempenho das ações do
governo em 2007, com o objetivo de assegurar a ela e à sociedade
em geral o pleno exercício dos seus direitos de informação e
fiscalização.

Abençoado é o administrador que encerra diferentes etapas do ciclo
de governança podendo apresentar resultados concretos e
consistentes à sociedade. Mais importante ainda é quando esses
resultados respondem às demandas e confirmam os compromissos
fundamentais assumidos. É esta a realidade de Minas, que tem
avançado de forma racional, planejada e sob bases seguras, tendo
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como referência fundamental o cidadão. E isso explica a grande
sinergia entre as diversas esferas de governo e instituições,
especialmente o Legislativo mineiro, que, mais uma vez, demonstrou
ao País que, quando os interesses legítimos da sociedade sobrepujam
diferenças partidárias, o sectarismo exacerbado dá lugar ao debate,
ao efetivo exercício democrático e, ao final, todos ganham.

Senhoras e senhores, a análise histórica do desempenho
socioeconômico de Minas Gerais e do Brasil, a partir de 2003, prova
que Minas liderou nacionalmente uma inflexão extremamente positiva
na administração pública. Essa mudança de direção, como os
resultados objetivos apresentados neste documento demonstram, já
está sendo percebida pela sociedade, pois os principais indicadores
de qualidade de vida dos mineiros melhoraram, quase sempre acima
da média nacional. Os resultados, que impressionam observadores
brasileiros e das mais importantes organizações multilaterais
internacionais, não são fortuitos, fruto do acaso ou das circunstâncias,
mas têm como âmago o modelo de planejamento e de gestão
estabelecido no choque de gestão, agora revisitado e aprimorado em
sua segunda geração.

O planejamento em Minas, a partir do choque de gestão, adaptou-se
a um novo modelo de desenvolvimento. Muitos ainda associam a
reorganização do setor público, iniciada em 2003, a um propósito
único de assegurar o equilíbrio das contas públicas. Os resultados
apresentados comprovam, de modo absoluto, que se construiu uma
estratégia e uma agenda de desenvolvimento de longo prazo, com
surpreendente êxito na sua implementação.

O equilíbrio fiscal foi a condição para a ampliação dos investimentos
mais estratégicos para Minas, que se realizam por meio dos projetos
estruturadores. Os investimentos em Minas com recursos do Tesouro
Estadual cresceram em 546% entre 2003 e 2007. Para 2008,
somando-se os R$4.800.000.000,00 de investimento do orçamento
fiscal com os investimentos das nossas estatais, que também
cresceram, chegaremos à previsão de se investirem
R$9.000.000.000,00. O enquadramento e a melhoria dos indicadores
fiscais, notadamente o endividamento, permitiram o acesso de Minas
a fontes externas de recursos que totalizarão, em 2008, valores
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superiores a R$1.000.000.000,00. Minas é o Estado que mais investe
nas Regiões Sul e Sudeste em relação ao orçamento disponível.

A segunda geração do choque de gestão definiu 11 áreas de
resultados. Cada área agrega os principais desafios, objetivos e metas
para a administração pública, bem como iniciativas essenciais para
transformar a estratégia em resultados concretos. O Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado - PMDI - e o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PPAG -, transformados em lei após debate na Casa
Legislativa, com ampla participação da sociedade, sintetizam os
principais objetivos da administração pública para 2023 e 2011, que
tornarão Minas, conforme prognosticado em nossa visão de futuro, o
melhor Estado para se viver.

Os avanços conquistados em diversas searas da atuação do
governo estadual, no exercício de 2007, são relacionados a seguir. Na
educação, considerada prioridade especial devido à sua importância
para o desenvolvimento, Minas Gerais conseguiu excepcionais
resultados nos programas implantados. Podemos citar o crescimento
da taxa de alfabetização dos alunos de 8 anos no 3º ano do ensino
fundamental da rede estadual. 0 percentual de alunos que atingiram o
nível recomendável de leitura subiu de 48,6% em 2006 para 65,7%
em 2007, de acordo com os resultados do Programa de Avaliação do
Ciclo Inicial de Alfabetização - Proalfa -, em 2007.

Durante muito tempo difundiu-se a cultura em que se justificava o
fracasso da escola pela miséria da região. Hoje, esse quadro está
sendo revertido. As escolas das regiões mais pobres de Minas estão
fazendo um trabalho diferenciado e se comprometem com o resultado
do aluno. Na avaliação do Proalfa, os Municípios com IDH mais baixo
apresentaram elevação nos índices de aprendizado relativos à
alfabetização superior à média do Estado. A média de crescimento do
Estado foi de 6,5% em relação ao resultado de 2006, e a das regiões
Norte, Jequitinhonha e Mucuri foi de 7,6 %, dado que aponta na
direção da redução das desigualdades regionais.

O sucesso dos alunos mineiros pôde ser comprovado em provas
nacionais, como a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas
Públicas, na qual Minas ficou em 1º lugar em número de medalhas.

Como avanços significativos na área de saúde, destacamos o
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aumento da quantidade de Municípios com equipes do Programa
Saúde da Família - PSF. Minas é o Estado brasileiro que possui mais
equipes do PSF, sendo que 3.630 delas atuam em 830 cidades
mineiras, e 510 Municípios já foram contemplados com recursos para
reforma, construção e equipamento das unidades básicas de saúde.
Essas equipes atendem 64,6% da população de Minas Gerais.

Na região do semi-árido mineiro, por meio dos investimentos
realizados na saúde preventiva, houve redução do nível de
desnutrição das crianças. De 2004 a 2007, o percentual de crianças
de até 6 anos com baixo peso se reduziu de 10% para 5%. No mesmo
período, a taxa geral do Estado caiu de 7,55% para 5%, o que
demonstra uma aceleração na queda da desnutrição nas regiões mais
carentes do Estado.

Os investimentos do governo de Minas na área de segurança
pública, outra área sensível, permitiram quedas expressivas na
ocorrência de crimes violentos, homicídios, estupros, furtos e roubos à
mão armada. Desde 2003, o governo de Minas vem investindo
sistematicamente em programas de prevenção à criminalidade, no
aumento do contingente policial, na capacitação de pessoas, na
abertura de vagas no sistema prisional e no reaparelhamento e
modernização das forças policiais.

Minas Gerais está consolidando sua política de defesa social e
mantendo trajetória contínua de redução da criminalidade. De acordo
com estudo realizado em 2007 pela UFMG (dados do Crisp em
parceria com a Secretaria de Defesa Social), houve queda de 24,7%
no índice de crimes violentos no território mineiro, desde janeiro de
2003. A maior diminuição dos crimes violentos foi verificada na Região
Metropolitana de Belo Horizonte: 45,4%. A Capital mineira, analisada
separadamente, acumulou queda ainda mais representativa,
chegando a 49,51%. Belo Horizonte registrou a maior queda na
ocorrência de crimes contra o patrimônio (roubos sem a utilização de
armas e roubos à mão armada): 50,80%. Na Região Metropolitana, a
redução foi de 48,2%. Os indicadores apontaram queda de 27% em
todas as regiões do Estado, entre 2003 e 2007.

Em Minas Gerais a área de infra-estrutura vem apresentando
grandes melhorias a partir dos programas já consolidados e em franca
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implantação, como o Pró-Acesso, o Pró-MG, a Linha Verde, a
melhoria do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, o Minas
Comunica, que concluirá sua implantação este ano, com 100% de
acesso à telefonia móvel; e o Cresce Minas, entre outros, que também
permitem um círculo virtuoso de novos investimentos, crescimento
econômico e desenvolvimento.

Na área de meio ambiente, destacam-se os programas de
conservação de matas nativas e o Minas sem Lixões. Na conservação
de matas, o Estado alcançou, em 2007, marca histórica, jamais
alcançada, de regularização e aquisição de terras para a formação de
unidades de conservação.

Adicionalmente, 140.000ha de florestas produtivas foram plantados,
com a proteção de 2.000ha de área nativa e a preservação de 400
nascentes. No Minas sem Lixões, 40% da população urbana foi
atendida com sistemas de disposição adequada de resíduos sólidos
urbanos. No saneamento, foi implantada a Estação de Tratamento de
Esgoto Nova Pampulha, em Vespasiano, por meio da qual foi possível
eliminar 105 lançamentos de esgoto na Sub-Bacia do Arrudas e 220
lançamentos na Sub-Bacia do Onça.

O conjunto de programas com foco na juventude foi ampliado, com
destaque para o inovador Poupança Jovem, que contemplou 3.800
jovens de Ribeirão das Neves e atenderá 16 mil jovens neste ano.
Ainda haverá forte ampliação do Fica Vivo, com perspectiva de
assistência a 18 mil jovens em 2008. E outro compromisso
fundamental cujas bases foram construídas em 2007 foi a implantação
do Programa de Ensino Profissionalizante - PEP -, que prevê abertura
de 30 mil vagas neste mês.

Na gestão pública, Minas reafirmou sua recente vocação de inovar
com o objetivo de aprimorar e universalizar o atendimento ao cidadão
e ao setor produtivo. Para o empreendedor, o pagamento de todos os
tributos e outras arrecadações pela internet e a Certidão Negativa de
Débito Tributário gratuita, também pela internet, impactaram a
agilidade da abertura de empresas e todos os procedimentos
associados à relação Estado-empreendedor.

Outra medida visando descomplicar a vida dos empreendedores foi
a emissão da primeira nota fiscal eletrônica, em 2007.
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Criamos a Unidade de Atendimento Integrado, como forma de
revitalizar, ampliar os serviços e o atendimento ao cidadão, antes
realizados nos Psius. Em 2008 e 2009 haverá forte expansão dessas
unidades e a ampliação dos serviços prestados.

Ainda destaco o início da construção do Centro Administrativo como
marco que consolida a política eficiente de gestão pública do governo
do Estado, referência hoje para todos os Estados brasileiros. A obra
dará eficiência e agilidade aos serviços prestados pela administração
direta.

Portanto, Sras. e Srs. Deputados, após este breve relato de algumas
realizações do governo estadual em 2007, a avaliação que hoje
fazemos é a de que avançamos em várias áreas de forma planejada,
efetiva e tendo o cidadão como referência, sempre.

Sabemos que ainda há muito por fazer. Vamos enfrentar todos os
desafios, um a um, com a mesma seriedade, com a mesma unidade e
a mesma determinação com que temos conduzido as políticas
públicas. Renovo hoje as nossas melhores esperanças de que
faremos muito antes do que imaginávamos a travessia completa para
um outro cenário e um outro patamar de desenvolvimento. Cada um
dos senhores e das senhoras deve-se orgulhar do que estamos
fazendo. Com o nosso trabalho, estamos provando que o Estado pode
ser, sim, se há vontade política e compromisso público, eficiente,
dinâmico, responsável e parceiro da sociedade. Estamos todos
ajudando a escrever uma nova história. Orgulhem-se, pois Minas já é
referência e paradigma para um novo tempo no serviço público.

Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado de Minas Gerais.”
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência manifesta seus agradecimentos
aos convidados pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a ordinária de quinta-feira, dia 7, às 14 horas, com a
seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi publicada na
edição de 7/2/2008.). Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 9 DE FEVEREIRO DE 2008

ATA
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/2/2008
Presidência dos Deputados Alberto Pinto Coelho e Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata; discurso do Deputado Antônio Júlio; aprovação -
Correspondência: Mensagens nºs 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 e
154/2008 (encaminhando o Projeto de Lei nº 1.978/2008, as
Indicações nºs 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16/2008, a Indicação
nº 17/2008, o substitutivo ao Projeto de Lei nº 1.444/2007, o veto total
à Proposição de Lei nº 18.251 e os vetos parciais às Proposições de
Lei nºs 18.197, 18.250 e 18.256, respectivamente), do Governador do
Estado - Ofício nº 5/2008 (encaminhando o Projeto de Lei nº
1.979/2008), do Procurador-Geral de Justiça - Ofícios - 2ª Fase
(Grande Expediente): Apresentação de Proposições: Projeto de Lei
Complementar nº 38/2008 - Projetos de Lei nºs 1.980 a 2.003/2008 -
Requerimentos nºs 1.742 a 1.757/2008 - Requerimento da Deputada
Elisa Costa e outras - Proposições Não Recebidas: Requerimentos
dos Deputados Wander Borges e Agostinho Patrús Filho -
Comunicações: Comunicações da Comissão de Participação Popular
e do Deputado Giberto Abramo (2) - Oradores Inscritos: Discursos dos
Deputados Weliton Prado, Gustavo Valadares, Sargento Rodrigues e
João Leite - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Leitura de Comunicações - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Roberto Carvalho - Dinis

Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes -
Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho - André Quintão - Antônio
Carlos Arantes - Antônio Júlio - Bráulio Braz - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Célio Moreira - Deiró Marra - Delvito Alves - Dimas Fabiano
- Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento -
Eros Biondini - Fábio Avelar - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia
Brandão - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João
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Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Maria Lúcia Mendonça - Neider Moreira - Paulo Cesar - Pinduca
Ferreira - Rômulo Veneroso - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa -
Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda -
Wander Borges - Weliton Prado.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h14min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Carlos Mosoconi, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior.
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Em discussão a

ata. Com a palavra, para discutir, o Deputado Antônio Júlio.
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, para que eu tenha

certeza da ata, gostaria que o nobre Deputado Carlos Mosconi a
relesse. Quem veio à reunião representando o Governador? Não há
um equívoco aí? Foi o assessor de onde?

O Sr. Secretário (Deputado Carlos Mosconi) - Sr. Bernardo Tavares
de Almeida, Secretário Adjunto de Planejamento e Gestão.

O Deputado Antônio Júlio - Ele é Secretário?
O Sr. Secretário - Secretário Adjunto.
O Deputado Antônio Júlio - É muito importante para esta Casa

receber essa figura representando o Governador. Isso mostra o
desprezo deste governo para com a Assembléia Legislativa. Fica aqui
o meu protesto. Gostaria de dizer - aliás, não da pessoa que aqui veio,
pois nem a conheço, assim como a maioria dos Deputados - que é,
mais uma vez, um desrespeito do Governador para com esta Casa.
Pensei que havia escutado errado a leitura da ata e que o Governador
estava representado por alguém mais da linha de frente. Todavia, ele
enviou um assessor do assessor. Mostro aqui a minha indignação em
nome do Parlamento mineiro.
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O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita na ata, dou-a
por aprovada.

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

correspondência:
MENSAGEM Nº 147/2008

Belo Horizonte, 10 de janeiro de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Estado
de Minas Gerais a ofertar, a título de acordo, indenização, bem como
pensão indenizatória, por eventuais danos materiais e morais, às
famílias das vítimas fatais dos incêndios ocorridos nas cadeias
públicas localizadas nos Municípios de Ponte Nova e de Rio
Piracicaba.

Por entendê-la relevante para melhor compreensão do conteúdo do
projeto faço anexar a Exposição de Motivos elaborada pelos
Secretários de Estado de Defesa Social, de Fazenda e de
Planejamento e Gestão.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor à
elevada análise de seus Nobres Pares, o projeto em questão.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Exposição de Motivos Conjunta
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado,
Encaminhamos a Vossa Excelência projeto de lei que autoriza o

Estado de Minas Gerais a conceder indenização por danos morais e
materiais às famílias das vítimas fatais dos incêndios ocorridos nas
cadeias públicas localizadas nos Municípios de Ponte Nova, no dia 23
de agosto de 2007, e Rio Piracicaba, no dia 1º/1/2008.

Nossa intenção não é reparar integralmente os danos materiais e
morais causados às famílias das vítimas, pois isso é impossível de ser
feito. Entretanto, esperamos levar conforto, com o pagamento de
indenizações que têm o intuito de mostrar, por meio do
reconhecimento público, a nossa preocupação em minimizar os
sofrimentos e prejuízos causados pelo ocorrido naquelas cadeias
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públicas. Esses episódios, que resultaram em ferimentos e mortes,
estão sendo minuciosamente investigados pelas autoridades
competentes.

O grau de civilidade de um povo é medido pela forma como trata os
seus condenados. Os que cometem crimes perdem a liberdade, mas
não podem perder a dignidade. Nossa Constituição diz que ninguém
pode se sobrepor aos ditames da lei, e um dos princípios da lei é
garantir a dignidade humana. O Estado de Minas Gerais em respeito a
esse princípio propõe esse projeto de lei.

O valor usado como parâmetro da indenização, R$20.000,00 (vinte
mil reais) por família, baseia-se em recente jurisprudência nas
condenações em processos que tinham por objetivo a reparação por
danos morais e materiais em casos de morte.

Além da indenização, o projeto de lei autoriza também o Estado de
Minas Gerais a pagar pensão mensal por morte às famílias das
vítimas. O valor da pensão corresponde a 2/3 do salário mínimo
vigente no país, este é o valor concedido habitualmente em ações que
têm por objetivo a concessão deste benefício.

Estas são as razões que nos conduzem a submeter ao elevado
exame de Vossa Excelência o projeto de lei em anexo, que permitirá
ao Governo do Estado tomar as providências necessárias ao
pagamento de indenizações e pensões às famílias das vítimas dos
incêndios ocorridos nas cadeias públicas localizadas nos Municípios
de Ponte Nova e de Rio Piracicaba.

Respeitosamente,
Renata Maria Paes de Vilhena, Secretária de Estado de

Planejamento e Gestão - Simão Cirineu Dias, Secretário de Estado de
Fazenda - Maurício de Oliveira Campos Júnior, Secretário de Estado
de Defesa Social.

PROJETO DE LEI Nº 1.978/2008
Autoriza o Estado de Minas Gerais a pagar compensação e pensão

indenizatória por danos materiais e morais às famílias das vítimas
fatais dos incêndios ocorridos nas cadeias públicas localizadas nos
Municípios de Ponte Nova e de Rio Piracicaba.

Art. 1º - Fica o Estado de Minas Gerais autorizado a pagar, a título
de compensação por danos morais, o valor de R$20.000,00 (vinte mil
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reais) por família, acrescido de pagamento de pensão indenizatória,
para cobertura de danos materiais aos familiares dependentes das
vítimas falecidas nos incêndios ocorridos nas cadeias públicas
localizadas nos seguintes Municípios:

I - Município de Ponte Nova, no dia 23 de agosto de 2007;
II - Município de Rio Piracicaba, no dia 1º/1/2008.
Parágrafo único - A pensão indenizatória de que trata o “caput”

corresponde a 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente, não
incidindo sobre ela qualquer desconto, salvo o obrigatório por força de
lei federal.

Art. 2° - São beneficiários da compensação e da pen são
indenizatória de que trata o art. 1° desta lei, as seguintes classes, na
condição de dependentes da vítima:

I - classe I: o cônjuge ou a companheira, enquanto viúva ou não
constituir união estável, o filho menor de 18 (dezoito) anos não
emancipado ou absolutamente incapaz;

II - classe II: os pais;
III - classe III: o irmão menor de 18 (dezoito) anos não emancipado

ou absolutamente incapaz.
§ 1º - O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho desde que

comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no
regulamento.

§ 2° - A dependência econômica das pessoas indicada s na classe I
do “caput” deste artigo é presumida e a das demais deve ser provada.

§ 3° - A existência de dependente de qualquer das c lasses
especificadas no “caput” exclui os das classes subseqüentes.

§ 4° - Existindo mais de um dependente de uma mesma  classe, eles
concorrem em igualdade de condições, devendo a compensação e a
pensão indenizatória de que trata esta lei serem repartidas igualmente
em tantas vezes quantas forem o número de beneficiários da mesma
classe.

§ 5° - Sempre que se extinguir o direito ao recebim ento para um
beneficiário, proceder-se-á a novo rateio, nos termos desta lei,
cessando o benefício com a extinção do direito do último dependente
da mesma classe do “caput” do art. 2°.

§ 6º - Além da hipótese prevista no § 5º, o pagamento da pensão
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cessará, de todo modo, na data em que a vítima completaria 65 anos
de idade.

Art. 3° - Àquele que se enquadre no rol de benefici ários, nos termos
do art. 2°, e que já se encontre em litígio judicia l visando ao
pagamento de compensação e ou pensão em razão dos incêndios
ocorridos na cadeias públicas de que trata os incisos I e II do art. 1º, é
facultado receber a compensação e a pensão indenizatória de que
trata essa lei, firmando transação a ser homologada no juízo
competente nos termos e nos limites desta lei, dando plena e geral
quitação de todos os danos sofridos para nada mais reclamar.

Art. 4° - O Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Direitos

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

MENSAGEM Nº 148/2008
Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

Egrégia Assembléia Legislativa, nos termos do disposto na alínea “b”
do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado, os nomes dos
candidatos a conselheiros do Conselho Estadual de Educação.

Em observância à Lei Delegada nº 31, de 28 de agosto de 1985,
com a redação dada pela Lei Delegada nº 172, de 25 de janeiro de
2007, e ao Decreto nº 44.627, de 28 de setembro de 2007, as
indicações dos candidatos a conselheiros serão feitas,
equitativamente, por livre escolha do Governador do Estado e por
entidades da sociedade civil mediante elaboração de listas tríplice,
conforme se segue:

Para as Câmaras de Ensino Fundamental e Médio: Professores
indicados pelas entidades da sociedade civil: Alexandre Magno Leão
dos Santos - recondução, Marinêz Fulgêncio Murta - recondução e
Terezinha Marlene Porto. Professores indicados pelo Governador do
Estado: José Januzzi de Souza Reis - recondução, Monsenhor Lázaro
de Assis Pinto - recondução e Maria Dolores da Cunha Pinto.

Para a Câmara de Ensino Superior: Professores indicados pelas
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entidades da sociedade civil: Fuad Haddad - recondução; Márcio Luiz
Bunte de Carvalho e Stefano Barra Gazzola - recondução.
Professores indicados pelo Governador do Estado: João Victor
Mendes de Gomes e Mendonça, Oderli Aguiar e Sílvia Nietsche.

Os indicados são pessoas de notório saber e de comprovada
experiência em matéria de educação, alguns já tendo inclusive
exercido mandato de conselheiro no Conselho Estadual de Educação.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.”

INDICAÇÃO Nº 6/2008
Indicação do Sr. Alexandre Magno Leão dos Santos para compor o

Conselho Estadual de Educação.
INDICAÇÃO Nº 7/2008

Indicação da Sra. Marinêz Fulgêncio Murta para compor o Conselho
Estadual de Educação.

INDICAÇÃO Nº 8/2008
Indicação da Sra. Terezinha Marlene Porto para compor o Conselho

Estadual de Educação.
INDICAÇÃO Nº 9/2008

Indicação do Sr. José Januzzi de Souza Reis para compor o
Conselho Estadual de Educação.

INDICAÇÃO Nº 10/2008
Indicação do Mons. Lázaro de Assis Pinto para compor o Conselho

Estadual de Educação.
INDICAÇÃO Nº 11/2008

Indicação da Sra. Maria Dolores da Cunha Pinto para compor o
Conselho Estadual de Educação.

INDICAÇÃO Nº 12/2008
Indicação do Sr. Fuad Haddad para compor o Conselho Estadual de

Educação.
INDICAÇÃO Nº 13/2008

Indicação do Sr. Márcio Luiz Bunte de Carvalho para compor o
Conselho Estadual de Educação.

INDICAÇÃO Nº 14/2008
Indicação do Sr. Stefano Barra Gazzola para compor o Conselho

Estadual de Educação.
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INDICAÇÃO Nº 15/2008
Indicação do Sr. João Victor Mendes de Gomes e Mendonça para

compor o Conselho Estadual de Educação.
INDICAÇÃO Nº 16/2008

Indicação do Sr. Oderli Aguiar para compor o Conselho Estadual de
Educação.

INDICAÇÃO Nº 17/2008
Indicação da Sra. Sílvia Nietsche para compor o Conselho Estadual

de Educação.
- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.

MENSAGEM Nº 149/2008
Belo Horizonte, 23 de janeiro de 2008.
Senhor Presidente,
Em observância à legislação específica do Conselho de Defesa

Social, a Assembléia Legislativa do Estado deverá aprovar
previamente, em audiência pública, a nomeação de determinados
membros.

Portanto, dirijo-me a V. Exa. para indicar o Sr. Rogério Jorge de
Aquino e Silva para compor o Conselho de Defesa Social como
representante de central sindical, a fim de que se estabeleçam os
procedimentos da competência do Poder Legislativo estadual.
Ressalte-se que as cópias dos documentos comprobatórios da
eleição, realizada em plenário amplamente divulgada, encontram-se
anexas.

Agradeço antecipadamente a colaboração dessa egrégia Casa no
sentido de concluir a composição do Conselho, cujos trabalhos
contribuirão para a eficácia das ações voltadas à segurança pública
no Estado.

Atenciosamente,
Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado de Minas Gerais.”

INDICAÇÃO Nº 18/2008
Indicação do Sr. Rogério Jorge de Aquino e Silva para compor o

Conselho de Defesa Social.
- À Comissão Especial.
* - Publicado de acordo com o texto original.
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MENSAGEM Nº 150/2008
Belo Horizonte, 10 de janeiro de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência para que seja submetido à

apreciação dessa Egrégia Assembléia Legislativa, o substitutivo ao
Projeto de Lei nº 1.444, de 2007, que revoga o art. 2º do Decreto nº
20.597, de 4 de junho de 1980.

Com este substitutivo busco adequar a redação do art. 2º do Decreto
retro referenciado, com o objetivo de dar maior aplicabilidade ao
princípio do desenvolvimento sustentável, compatibilizando atividades
econômicas com a devida proteção aos recursos ambientais.

São estas, Senhor Presidente, as razões que me levam a propor à
elevada análise de seus Nobres Pares, o substitutivo em questão.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

EMENDA AO PROJETO DE LEI N° 1.444/2007
Altera dispositivos do Decreto n° 20.597, de 4 de j unho de 1980.
Art. 1º - O art. 2º do Decreto nº 20.597, de 4 de junho de 1980,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º - Para fins de proteção da vegetação nativa na área a que se

refere o art. 1º, ficam declaradas de preservação permanente e imune
de corte, as florestas e demais formas de vegetação necessárias à
proteção dos sítios arqueológicos, paleontológicos e espeleológicos,
definidos pelo Conselho de Política Ambiental – COPAM, por
deliberação normativa”.

Art. 2º - O Decreto nº 20.597, de 1980, fica acrescido do seguinte
art. 2º A:

“Art. 2º-A - Observada a vedação prevista no art. 2º, fica autorizada
a intervenção ou a supressão de vegetação nativa na área a que se
refere o art. 1º do Decreto nº 20.597, de 1980, desde que:

I - seja realizada mediante anuência dos órgãos gestores das
unidades de conservação da região;

II - sejam observadas as proibições ou restrições definidas pelo
Decreto Federal nº 98.881, de 25 de janeiro de 1990;

III - seja comprovada sua viabilidade em processo de regularização
ambiental, mediante aprovação pelo COPAM, em que deverá ser
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observado:
a) a avaliação específica dos impactos dos projetos sobre o

patrimônio cultural, arqueológico, espeleológico, paleontológico e
turístico e sobre o aqüífero cárstico; e

b) a compensação por meio de destinação de área equivalente à
extensão da área desmatada, na mesma bacia hidrográfica, quando
seja impossível na mesma microbacia hidrográfica.

IV - comprove a inexistência de alternativa locacional, relativamente
a áreas com remanescentes de vegetação nativa.”.

Art. 3º - A deliberação normativa prevista no art. 2º do Decreto nº
20.597, de 1980, será definida pelo COPAM no prazo máximo de
cento e oitenta dias contados a partir da publicação desta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Anexe-se cópia ao Projeto de Lei nº 1.444/2007. Publicada, fica a

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 151/2008

Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70

da Constituição Estadual, decidi opor veto total, por contrariedade ao
interesse público, à Proposição de Lei nº 18.251, que institui a Política
Estadual de Incentivo à Utilização de Sementes Selecionadas nas
propriedades que se dedicam à agricultura familiar e dá outras
providências.

Ouvida a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, assim se manifestou:

Razões do Veto
“O Estado, em sua política de fomento e desenvolvimento

sustentável do agronegócio, incentiva a produção e a utilização de
sementes certificadas para a produção agrícola, sem qualquer
vinculação a determinado segmento produtivo, uma vez que o
mercado globalizado denota-se altamente competitivo.

Portanto, o próprio mercado atende plenamente às demandas ora
presentes, sem a necessidade de qualquer intervenção estatal no que
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concerne à produção, o beneficiamento, a estocagem e a distribuição
de sementes.

Por fim, é necessário esclarecer que o Estado, sempre que
necessário, como no caso do Programa “Minas Sem Fome”, adota
programas de desenvolvimento rural que tenham por objetivo
fomentar a produção agropecuária, promover o bem-estar do homem
que vive do trabalho da terra e fixá-lo no campo, em atendimento ao
disposto no art. 247 da Constituição do Estado.

Ademais, os instrumentos necessários à concretização dos objetivos
acima transcritos já se encontram expressamente enumerados no art.
247 da Constituição do Estado e no art. 10 da Lei nº 11.405, de 28 de
maio de 1994, que dispõe sobre a política estadual de
desenvolvimento agrícola.”

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

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

MENSAGEM Nº 152/2008
Belo Horizonte, 27 de dezembro de 2007.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70

da Constituição do Estado, decidi vetar parcialmente, por
inconstitucionalidade e por contrariedade ao interesse público, a
Proposição de Lei nº 18.197, que altera as Leis n°s  6.763, de 26 de
dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de
Minas Gerais; 12.733, de 30 de dezembro de 1997, que dispõe sobre
a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de estimular a
realização de projetos culturais no Estado; 14.937, de 23 de dezembro
de 2003, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA -; e 16.318, de 11 de agosto de 2006, que dispõe
sobre a concessão de desconto para pagamento de crédito tributário
inscrito em dívida ativa com o objetivo de estimular a realização de
projetos desportivos no Estado; revoga a Lei n° 13. 470, de 17 de



21

janeiro de 2000, que dispõe sobre o Conselho de Contribuintes do
Estado de Minas Gerais; e o art. 10 da Lei n° 14.06 6, de 22 de
novembro de 2001, que dispõe sobre a proteção dos consumidores de
combustíveis e dá outras providências.

Ouvida a Secretaria de Estado de Fazenda assim se manifestou
quanto aos dispositivos a seguir vetados:

§ 61 introduzido ao art. 12 da Lei nº 6.763, de 1975, pelo art. 1º da
Proposição de Lei nº 18.197:

“Art. 12. (...)
§ 61 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, no prazo e nas

condições previstos em regulamento, a reduzir para até 3% (três por
cento) a carga tributária nas operações internas com gás natural
veicular, gasolina e álcool para fins carburantes, com destino a
cooperativas de táxis para uso pelos seus cooperados.”

Razões do Veto
“A Proposição de lei em epígrafe origina-se do Projeto de Lei nº

1.585/2007, de autoria do Poder Executivo, encaminhado à
Assembléia Legislativa por meio da Mensagem nº 99/2007. Em sua
tramitação na Casa Legislativa, o referido Projeto de Lei sofreu
diversas modificações, decorrentes de emendas apresentadas pelos
Nobres Parlamentares.

Uma destas emendas restou aprovada sob a forma de § 61 do art.
12 da Lei nº 6.763, de 1975, constante do art. 1º da Proposição de Lei
nº 18.197, que pretende reduzir para 3% (três por cento) a alíquota do
ICMS incidente sobre as operações internas com gás natural veicular,
gasolina e álcool para fins carburantes destinados a cooperativas de
táxis, para uso de seus cooperados.

Tal dispositivo padece de vício de inconstitucionalidade ao se
contrapor ao preceito constitucional insculpido na alínea “g” do inciso
XII do § 2º do art. 155 da Constituição Federal, em razão da matéria
nele tratada depender, para produção regular dos efeitos jurídicos que
lhes são próprios, de prévia aprovação em deliberação consensual
dos Estados na forma prevista pela Lei Complementar Federal nº 24,
de 1975.

O art. 155 - § 2º, inciso XII, “g” da Constituição Federal prescreve o
seguinte:
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“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir
impostos sobre:

.................................................................................................
II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre

prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e
de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem
no exterior;

.................................................................................................
§ 2º - O imposto previsto no inciso II, atenderá ao seguinte:
.................................................................................................
XII - cabe à lei complementar:
.................................................................................................
g) regular a forma como, mediante deliberação dos Estados e do

Distrito Federal, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão
concedidos e revogados.” (destacamos)

Cumprindo a função determinada pela alínea “g” retromencionada, a
Lei Complementar Federal nº 24, de 1975, assim dispõe:

“Art. 1º - As isenções do imposto sobre operações relativas à
circulação de mercadorias serão concedidas ou revogadas nos termos
de convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Distrito
Federal, segundo esta Lei.

Parágrafo único - O disposto neste artigo também se aplica:
I - à redução da base de cálculo;
II - à devolução total ou parcial, direta ou indireta, condicionada ou

não, do tributo, ao contribuinte, a responsável ou a terceiros;
III - à concessão de créditos presumidos;
IV - a quaisquer outros incentivos ou favores fiscais ou financeiro-

fiscais, concedidos com base no imposto de circulação de
mercadorias, dos quais resulte redução ou eliminação direta ou
indireta, do respectivo ônus;

V - às prorrogações e às extensões das isenções vigentes nesta
data.

Art. 2º - Os convênios a que alude o artigo 1º serão celebrados em
reuniões para as quais tenham sido convocados representantes de
todos os Estados e do Distrito Federal, sob a presidência de
representantes do Governo Federal.
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§ 1º - As reuniões se realizarão com a presença de representantes
da maioria das Unidades da Federação.

§ 2º - A concessão de benefícios dependerá sempre de decisão
unânime dos Estados representados; a sua revogação total ou parcial
dependerá de aprovação de quatro quintos pelo menos dos
representantes presentes.” (destacamos)

Vê-se, claramente, que a Lei Complementar Federal nº 24, de 1975,
preconiza que a matéria correlacionada com a concessão de benefício
fiscal deve ser submetida à deliberação conjunta dos Estados, deve
ser apreciada em reunião do CONFAZ - Conselho Nacional de Política
Fazendária, e, para sua aprovação, se faz necessária a celebração de
convênio, que por sua vez há que contar com a aprovação unânime
das Unidades da Federação representadas, o que não ocorreu no
caso do citado § 61 do art. 12.

O poder de que dispõe o Estado de Minas Gerais para conceder
redução de carga tributária sofre, também, limitação imposta pelos
princípios constitucionais, inclusive o da igualdade tributária. Este
princípio, conforme dito acima, veda a discriminação de pessoas e
impõe tratamento igual entre contribuintes que se encontrem em
situação equivalente, proibindo dar tratamento diverso para situações
iguais ou equivalentes.

Essa igualdade particularizada, no que se refere à tributação, no art.
150, II, da Constituição da República proíbe “qualquer distinção em
razão da ocupação profissional ou função (...) exercida”.

Entretanto, o § 61 ora discutido autoriza redução de carga tributária
do combustível destinado à cooperativa de táxis, para uso de seus
cooperados. Desse tratamento resulta que as pessoas que estiverem
vinculadas a cooperativa terão tratamento diferente, mais benéfico
que os motoristas de táxis que não forem ligados a cooperativa.

Inexiste qualquer dessemelhança entre os taxistas vinculados a
cooperativa de táxi e os demais que justifique serem os primeiros
beneficiados com carga tributária reduzida. Tal redução terá o efeito
de promover a concorrência desigual entre os motoristas autônomos
de táxis, o que é expressamente vedado pela constituição e contraria
o interesse público.

Sobre o tema do tratamento desigual a contribuintes que se
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encontram na mesma situação, assim se manifestou o Supremo
Tribunal Federal:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI
ESTADUAL 356/97, ARTIGOS 1º E 2º. TRATAMENTO FISCAL
DIFERENCIADO AO TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO À
COOPERATIVA DO MUNICÍPIO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA
IGUALDADE E ISONOMIA. CONTROLE ABSTRATO DE
CONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. CANCELAMENTO DE
MULTA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO DO IPVA. MATÉRIA AFETA À
COMPETÊNCIA DOS ESTADOS E À DO DISTRITO FEDERAL.
TRATAMENTO DESIGUAL A CONTRIBUINTES QUE SE
ENCONTRAM NA MESMA ATIVIDADE ECONÔMICA.
INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Norma de efeitos concretos.
Impossibilidade de conhecimento da ação direta de
inconstitucionalidade. Alegação improcedente. O fato de serem
determináveis os destinatários da lei não significa, necessariamente,
que se opera individualização suficiente para tê-la por norma de
efeitos concretos. Preliminar rejeitada. 2. Lei Estadual 356/97.
Cancelamento de multa e isenção do pagamento do IPVA. Matéria
afeta à competência dos Estados e à do Distrito Federal. Benefício
fiscal concedido exclusivamente àqueles filiados à Cooperativa de
Transportes Escolares do Município de Macapá. Inconstitucionalidade.
A Constituição Federal outorga aos Estados e ao Distrito Federal a
competência para instituir o Imposto sobre Propriedade de Veículos
Automotores e para conceder isenção, mas, ao mesmo tempo, proíbe
o tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem na mesma
situação econômica. Observância aos princípios da igualdade, da
isonomia e da liberdade de associação. Ação direta de
inconstitucionalidade julgada procedente. (STF, ADI n.º 1655, Relator
Ministro Maurício Corrêa, mar/2004).”

Ademais da flagrante ofensa ao princípio da isonomia tributária, a
renúncia tributária decorrente da redução da tributação relativa ao
combustível fornecido aos taxistas redunda em impacto negativo para
a receita estadual no montante de R$6.204.861,00 por mês,
totalizando uma renúncia fiscal de R$74.458.336,00 (setenta e quatro
milhões, quatrocentos e cinqüenta e oito mil, trezentos e trinta e seis
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reais) ao ano, para a qual não se apresentou medida compensatória
da perda de receita, nos termos do art. 14 da Lei Complementar
Federal nº 101, de 2000.”

Art. 8º:
“Art. 8º - Aplica-se o disposto no art. 6º ao crédito tributário relativo

às multas por infração à legislação florestal, autuado até 31 de
outubro de 2007, formalizado ou não.”

Razões do veto:
“As multas por infração à legislação florestal a que se refere o art. 8º

da Proposição de Lei nº 18.197 são aplicadas para proteção dos bens
de interesse comum, assim consideradas as florestas e as demais
formas de vegetação existentes no Estado, reconhecidas de utilidade
ao meio ambiente e às terras que revestem. São, pois, instrumento
pedagógico e de transformação sócio-ambiental, objetivando o
desenvolvimento sustentável e a conscientização ecológica da
população.

As penalidades que ora se pretende anistiar têm a finalidade de
regular a utilização dos recursos vegetais naturais de forma a
minimizar os impactos ambientais delas decorrentes e melhorar a
qualidade de vida, protegendo e conservando a biodiversidade e
compatibilizando o desenvolvimento socioeconômico e o equilíbrio
ambiental. Objetivam assegurar a proteção e a conservação das
formações vegetais nativas, garantir a integridade da fauna migratória
e das espécies vegetais e animais endêmicas, raras ou ameaçadas de
extinção, assegurar a manutenção dos ecossistemas a que
pertencem, disciplinar o uso alternativo do solo e controlar a
exploração, a utilização, o transporte e o consumo de produtos e
subprodutos da flora e proteger a flora e a fauna.

A Lei nº 14.309, de 2002, alterada pela Lei nº. 15.972, de 2006,
prevê como elemento que atenua a pena o arrependimento do infrator,
manifestado pela espontânea reparação do dano, ou limitação
significativa da degradação ambiental causada. Se persiste a pena, é
de se concluir que o dano ambiental foi elevado ou não foi reparado.
Não é, portanto, de interesse público a anistia que ora se propõe.”

“Diante do exposto, recomendamos o veto integral ao § 61 do art.
12, constante do art. 1º da Proposição de lei nº. 18.197, em face dos
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vícios de inconstitucionalidade que lhe atingem, bem como por não
apresentar a medida compensatória da receita fiscal renunciada e por
contrariar o interesse público. Recomendamos, também, veto integral
ao art. 8º da Proposição, por contrariar o interesse público.”

Estas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar os
dispositivos acima mencionados da Proposição em causa, as quais
ora submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros da
Assembléia Legislativa.

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

MENSAGEM Nº 153/2008
Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70

da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, por
inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, a
Proposição de Lei nº 18.250, que dispõe sobre o incentivo à inovação
tecnológica no Estado.

Ouvida a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, assim se
manifestou quanto aos dispositivos a seguir vetados:

Parágrafo único do art. 28
“Parágrafo único - O superávit financeiro do FIIT, apurado ao

término de cada exercício fiscal, será mantido em seu patrimônio,
ficando autorizada a sua utilização nos exercícios seguintes.”

Razões do veto
“A Lei Complementar nº 91, de 19 de janeiro de 2006, que dispõe

sobre a instituição, gestão e extinção de fundos estaduais, em seu art.
15, determina que “será mantido o superávit financeiro global de fundo
que exerça as funções de financiamento ou garantia, apurado ao
término de cada exercício fiscal, ficando autorizada sua utilização nos
exercícios seguintes”. Ora, nos termos do art. 22 da Proposição de Lei
nº 18.250, em análise, o FIIT exercerá a função programática, razão
pela qual opinamos pelo veto ao parágrafo único do art. 28.”

Parágrafo único do art. 31
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“Parágrafo único - A Fapemig, a título de remuneração por serviços
prestados como agente financeiro do FIIT, fará jus a 5% (cinco por
cento) do valor total do financiamento, descontados do valor a ser
liberado para o beneficiário.”

Razões do veto
“Sugerimos, ainda, o veto ao parágrafo único do art. 31, que

estabelece, para a Fapemig, a remuneração de 5% (cinco por cento)
do valor total do financiamento a título de remuneração por serviços
prestados como agente financeiro do FIIT. O referido percentual está
bem acima dos praticados nos outros fundos do Estado.”

São essas, por conseguinte, as razões que me levam a vetar
parcialmente a proposição em tela, devolvendo-a ao necessário
reexame dos membros dessa Egrégia Assembléia Legislativa.

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

MENSAGEM Nº 154/2008
Belo Horizonte, 17 de janeiro de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do inciso II do art. 70

da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, por contrariedade
ao interesse público, a Proposição de Lei nº 18.256, que altera a Lei
nº 14.870, de 16 de dezembro de 2003, que dispõe sobre a
qualificação de pessoa jurídica de direito privado como Organização
da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip.

Ouvida a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, assim se
manifestou quanto ao dispositivo a seguir vetado:

§ 2º do art. 12
“§ 2º - Durante o período a que se refere o § 1º do art. 7º, a

celebração do termo de parceria fica condicionada à aprovação prévia
de dois terços dos membros do conselho de política pública da área
de atuação da entidade.”

Razões do Veto
“De acordo com este dispositivo, a celebração de todos os Termos

de Parceria entre o período de aprovação da lei, até 31 de dezembro
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de 2009, ficaria condicionada à aprovação favorável do conselho de
política pública da área por dois terços dos membros.

O objetivo deste dispositivo era condicionar a celebração de Termo
de Parceria à aprovação do Conselho apenas nos casos em que a
OSCIP tivesse sido qualificada com base na experiência de seus
dirigentes e não da própria entidade no período compreendido entre a
data de aprovação da Lei até 31 de dezembro de 2009, quando
houvesse conselho ativo na área. Portanto, entende-se que este
dispositivo não se aplica para os casos em que a entidade é
qualificada em função de sua própria experiência e comprovada sua
existência por dois anos e atuação na área do termo de parceria.

Além disso, cumpre ressaltar que o § 2º do art. 12 não prevê a
possibilidade de celebração de termos de parceria no caso de
inexistência ou inatividade de Conselho de Políticas Públicas na área.
Com isso, seria inviabilizada a celebração de Termos de Parcerias
nas áreas em que o Conselho não existe ou está inativo, pois eles não
teriam a aprovação de tal conselho.

Ressalte-se, ainda, que não obstante esta sugestão de veto,
conforme dispõe o art. 14 da Lei nº 14.870, de 2003, os conselhos de
políticas públicas continuam a ter fundamental papel na condução, no
acompanhamento e na fiscalização dos termos de parceria, além de
comporem as comissões de avaliação dos mesmos.

Destarte, fica a sugestão de veto motivada pela contrariedade ao
interesse público que tal dispositivo geraria se fosse sancionado da
maneira como está redigido.”

São essas, por conseguinte, as razões que me levam a vetar
parcialmente a proposição em tela, devolvendo-a ao necessário
reexame dos membros dessa Egrégia Assembléia Legislativa.

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

OFÍCIO Nº 5/2008
Belo Horizonte, 5 de dezembro de 2007.
Senhor Presidente,
Encaminho a Vossa Excelência, nos termos do art. 66, §2º, c/c o
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art.122 da Constituição do Estado de Minas Gerais e o art.18, inciso
XV, da Lei Complementar nº 34, de 12 de setembro de 1994, para
deliberação dessa augusta Assembléia Legislativa, o incluso projeto
de lei, cujo objeto se traduz na alteração da tabela de vencimentos
dos servidores do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, entre
outras providências.

Obedecidas as limitações impostas pela Lei de Responsabilidade
Fiscal, e em simetria com as medidas já implementadas pelos demais
órgãos do Estado, pretende-se alterar a tabela de vencimentos dos
servidores desta Instituição, atribuindo recomposição mais elevada
àqueles que estejam na classe inicial da carreira, cujo padrão de
vencimento é menor.

Ademais, consigne-se que a proposta de recomposição dos
vencimentos tem como escopo resguardar a produtividade da atuação
administrativa, na medida em que a atratividade financeira minimiza a
evasão de servidores capacitados, em consonância com a Emenda
Constitucional nº 19, de 4/6/1998, a qual positivou a eficiência como
princípio constitucional da administração pública mediante a
implantação de uma política de qualificação do servidor.

Outra medida consubstanciada na proposição em análise colima
assegurar ao servidor efetivo do Quadro de Pessoal do Ministério
Público nomeado para ocupar cargo em comissão o direito de optar
pelo vencimento do cargo efetivo acrescido de 20% (vinte por cento)
do vencimento daquele cargo. Tal proposta tem como desiderato
garantir a efetividade da atuação ministerial, bem como valorizar o
labor desempenhado pelos servidores ocupantes de cargos
comissionados cujas atribuições demandam elevada
responsabilidade, incentivando os referidos servidores a
permanecerem nos respectivos cargos, haja vista a inegável
experiência por eles adquirida e o imprescindível vínculo de confiança
que deverá permear o trabalho ofertado.

A proposição objetiva igualmente alterar para Analista a
denominação concernente ao cargo de Técnico do Ministério Público,
em conformidade com a nomenclatura adotada em outros Estados.

Finalmente, visando reestruturar a carreira, propõe-se a
modificação, instrumentalizada por ato normativo interno, dos critérios



30

exigidos para promoção vertical, suprimindo o limite de vagas e
viabilizando o desenvolvimento funcional mediante requisitos
meritocráticos e análise da disponibilidade orçamentária e financeira.

O projeto ora encaminhado constitui, por derradeiro, justo anseio
dos servidores do Ministério Público, os quais prestam valoroso auxílio
para o desempenho das funções institucionais outorgadas ao Parquet
mineiro, assegurando o satisfatório atendimento às demandas sociais.

Na certeza de uma decisão favorável à proposição vertente, apraz-
me renovar a Vossa Excelência protestos de especial estima e distinta
consideração.

Atenciosamente,
Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça.

PROJETO DE LEI Nº 1.979/2008
Altera a tabela de vencimentos dos servidores do Ministério Público

do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.
Art. 1º - A Tabela de Escalonamento Vertical de vencimentos a que

se refere o Anexo IV da Lei nº 13.436, de 30 de dezembro de 1999,
com a redação dada pelo art. 21 da Lei nº 14.323, de 20 de junho de
2002, e pelo art. 9º da Lei nº 16.180, de 16 de junho de 2006, passa a
vigorar com os seguintes multiplicadores: do MP-22 ao MP-44: R$
738,00; do MP-45 ao MP-60: R$ 726,00; do MP-61 ao MP-79: R$
714,00; do MP-80 ao MP-92: R$ 698,00.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica ao servidor
inativo cujos proventos tenham sido calculados nos termos dos §§ 3º e
17 do art. 40 da Constituição Federal e sejam reajustados na forma
prevista no § 8º do mesmo artigo.

Art. 2º - Ao servidor efetivo do Quadro de Pessoal do Ministério
Público nomeado para ocupar cargo em comissão é assegurado o
direito de optar pelo vencimento do cargo em comissão ou pelo
vencimento do cargo efetivo do qual é titular acrescido de 20% (vinte
por cento) do vencimento do cargo em comissão.

Parágrafo único - A opção de que trata o “caput” deste artigo fica
assegurada somente aos servidores que estejam em exercício no
cargo comissionado cujo padrão seja igual ou superior ao MP-71.

Art. 3º - O cargo de provimento efetivo de Técnico do Ministério
Público passa a se denominar Analista do Ministério Público.
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Art. 4º - O ingresso nas Carreiras de Oficial e de Analista do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais far-se-á mediante
concurso público de provas ou de provas e títulos para a classe inicial
do respectivo cargo.

Parágrafo único - As classes subseqüentes serão preenchidas
mediante promoção vertical, nos termos de resolução do Procurador-
Geral de Justiça.

Art. 5º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão à
conta das dotações orçamentárias consignadas ao Ministério Público,
observado o disposto na Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 6º - Fica revogado o art. 8º da Lei nº 11.181, de 10 de agosto de
1993, com a redação conferida pelo art. 3º da Lei nº 13.436, de
30/12/99, e pelo art. 8º da Lei nº 14.323, de 20 de junho de 2002.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2008.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Do Sr. Antonio Carlos Biscaia, Secretário Nacional de Segurança
Pública, encaminhando relação dos convênios celebrados entre o
Ministério da Justiça, por intermédio dessa Secretaria, e o Estado de
Minas Gerais. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins
do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário Adjunto de
Fazenda, informando o valor da Receita Corrente Líquida - RCL -
referente ao período de janeiro a dezembro de 2007. (- À Comissão
de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Paulo Roberto Yog de Miranda Uchôa, Secretário Nacional
Antidrogas, dando ciência da assinatura do Convênio nº 14/2007,
firmado entre o referido órgão e a Secretaria de Estado de Esportes. (-
À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento



32

Interno.)
Da Sra. Eleonora Santa Rosa, Secretária de Cultura, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 1.643/2007, da Comissão
de Participação Popular.

Do Sr. Gilmar Viana Rodrigues, Secretário de Agricultura, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 1.586/2007, da Deputada
Ana Maria Resende.

Da Sra. Ana Paula Cerca, Chefe de Gabinete do Ministro da
Previdência Social, prestando informações sobre o Requerimento nº
1.581/2007, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil do
Estado, prestando informações sobre o Requerimento nº 1.406/2007,
do Deputado Carlin Moura.

Do Sr. Paulo de Tarso Morais Filho, Assessor Especial do Chefe de
Gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça, prestando informações
sobre requerimento da Comissão de Direitos Humanos encaminhado
pelo Ofício nº 2.595/2007/SGM.

Do Sr. Rodolfo Guimarães Filho, Superintendente de Apoio à Infra-
Estrutura Municipal da Secretaria de Transportes (5), dando ciência
dos convênios celebrados por essa Pasta nos meses que menciona. (-
À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Do Sr. Cléber Fernando de Almeida, da Secretaria Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional, comunicando liberação de
recursos referentes ao Convênio nº 414/2007, firmado entre a união e
o governo do Estado. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para
os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI,
do Regimento Interno.

Do Sr. Jales Marinho, Assessor-Chefe da Assessoria Parlamentar
do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.668/2007, da
Comissão de Política Agropecuária.

Do Sr. Luiz Cláudio Monteiro Morgado, Coordenador-Geral de
Finanças, Convênio e Contabilidade da Subsecretaria de
Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério do
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Desenvolvimento Agrário, encaminhando cópia do Segundo Termo
Aditivo ao Convênio nº 047/2006, bem como publicação no Diário
Oficial da União. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os
fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Da Sra. Vânia Maria Bezerra de Almeida, Coordenadora-Geral
Substituta de Desenvolvimento das Instituições de Ensino Superior do
Ministério da Educação, prestando informações relativas ao
Requerimento nº 1.161/2007, do Deputado Welton Prado.

Da Sra. Sirléia Márcia de Oliveira Drumond, Presidente do Comitê
de Bacias Hidrográficas dos Rios Jequitaí e Pacuí, comunicando que
o referido Comitê se fará representar por sua Presidente no grupo
técnico de apoio ao planejamento e execução de ações da Cipe São
Francisco. (- À Cipe São Francisco.)

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 38/2008
(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 8/2003)

Institui a Região Metropolitana do Triângulo Mineiro, dispõe sobre
sua organização e funções e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Capítulo I

Da Instituição e da Composição da Região Metropolitana do Triângulo
Mineiro

Art. 1º - Fica instituída a Região Metropolitana do Triângulo Mineiro,
integrada pelos Municípios de Uberlândia, Araguari, Prata,
Tupaciguara, Monte Alegre de Minas e Indianópolis.

Parágrafo único - Os distritos que vierem a se emancipar por
desmembramento de municípios pertencentes à Região Metropolitana
do Triângulo Mineiro também passarão a integrá-la.

Art. 2º - No planejamento, na organização e na execução das
funções públicas de interesse comum, as ações dos órgãos de gestão
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metropolitana do Triângulo Mineiro abrangerão serviços e
instrumentos que repercutam além do âmbito municipal e provoquem
impacto no ambiente metropolitano, notadamente:

I - no transporte intermunicipal, os serviços que, através de
integração física e tarifária, compreendam os deslocamentos dos
usuários entre os municípios da Região Metropolitana;

II - na preservação, na proteção do meio ambiente e no combate à
poluição, as ações voltadas para:

a) fornecimento de diretrizes ambientais para o planejamento;
b) gerenciamento de recursos naturais e preservação ambiental;
c) conservação, manutenção e preservação de parques e santuários

ecológicos;
d) criação de central de seleção e reciclagem de lixo urbano e

hospitalar;
III - no aproveitamento dos recursos hídricos, as ações voltadas para

a garantia de sua preservação e de seu uso, tendo em vista as
necessidades metropolitanas;

IV - criação de central de abastecimento para a região, precedida de
avaliação do potencial produtivo de cada município;

V - no planejamento integrado do desenvolvimento econômico:
a) incentivo à instalação de empresas na região;
b) incentivo às pequenas e médias empresas;
c) políticas setoriais de geração de renda e empregos;
d) integração com as demais esferas governamentais;
e) integração da região nos planos estaduais e nacionais de

desenvolvimento;
f) incentivo ao desenvolvimento agropecuário;
g) promoção de gestões junto às esferas estadual e federal para a

definitiva integração da Região Metropolitana do Triângulo Mineiro
com a Região Metropolitana de Belo Horizonte, notadamente, para
assegurar a melhoria das telecomunicações e a reestruturação e a
ampliação da malha rodoferroviária;

VI - na definição de diretrizes metropolitanas de política de saúde,
baseadas na prevenção, no aparelhamento da rede básica e na
integração das redes pública e privada;

VII - no sistema de telecomunicações, os serviços que, diretamente
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ou através de integração física e tarifária, compreendam as
comunicações dos usuários entre os municípios;

VIII - na exploração do turismo ecológico-histórico-cultural, baseada
na preservação da reserva ambiental e do patrimônio histórico;

IX - na cartografia e nas informações básicas, o mapeamento da
Região Metropolitana e o subsídio ao planejamento das funções
públicas de interesse comum.

Parágrafo único - Os planos específicos de uso do solo que
envolvam área de mais de um município serão coordenados em nível
metropolitano, com a participação dos municípios e órgãos setoriais
interessados.

Seção II
Da Gestão da Região Metropolitana do Triângulo Mineiro

Art. 4º - A gestão da Região Metropolitana do Triângulo Mineiro
compete:

I - à Assembléia Metropolitana, em níveis regulamentar, financeiro e
de controle;

II - às instituições estaduais, municipais e intermunicipais, vinculadas
às funções públicas de interesse comum da Região Metropolitana, no
nível do planejamento estratégico, operacional e de execução;

III - ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
Metropolitano.

Capítulo III
Do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano do Triângulo Mineiro -

FUNTRI
Art. 5º - Fica instituído o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano

do Triângulo Mineiro - FUNTRI -, destinado a apoiar os municípios da
Região Metropolitana na elaboração e implantação de projetos de
desenvolvimento institucional e de planejamento integrado do
desenvolvimento socioeconômico e industrial e na execução de
projetos e programas de interesse comum dos municípios, visando ao
desenvolvimento auto-sustentável da região.

Art. 6º - São recursos do FUNTRI:
I - as dotações orçamentárias;
II - as doações, auxílios, contribuições e legados que lhe forem

destinados;
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III - os provenientes de empréstimos e operações de crédito internas
e externas destinadas à implementação de programas e projetos de
interesse comum da Região Metropolitana do Triângulo Mineiro;

IV - a incorporação ao Fundo dos retornos das operações de crédito
relativos a principal e encargos;

V - as receitas de tarifas dos serviços públicos metropolitanos;
VI - outros recursos.
Art. 7º - Poderão ser beneficiários dos recursos do FUNTRI

exclusivamente as Prefeituras e órgãos públicos da administração
direta e indireta dos municípios integrantes da Região Metropolitana
do Triângulo Mineiro e dos municípios do Colar Metropolitano.

Art. 8º - O FUNTRI, de duração indeterminada, tem como unidade
gestora a Assembléia Metropolitana e, como agente financeiro,
instituição de crédito oficial ou privada a ser definida pela Assembléia
Metropolitana.

Parágrafo único - O agente financeiro não fará jus a remuneração
pelos serviços prestados.

Art. 9º - São condições para a obtenção de financiamento ou de
repasse de recursos do FUNTRI:

I - a apresentação de plano de trabalho de cada projeto ou
programa, aprovado pela Assembléia Metropolitana, de acordo com
as normas do Plano Diretor Metropolitano;

II - o oferecimento de contrapartida de, no mínimo, 10% (dez por
cento) do valor do projeto ou programa pelo município, órgão ou
entidade estadual ou municipal ou entidade não governamental
beneficiários do projeto ou programa.

Art. 10 - A aplicação dos recursos financiados ou repassados pelo
FUNTRI será comprovada na forma definida em regulamento pela
Assembléia Metropolitana.

Art. 11 - Os demonstrativos financeiros e contábeis do FUNTRI
obedecerão ao disposto na Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de
1964, ou outra que vier a substituí-la, bem como às normas gerais e
específicas do Tribunal de Contas do Estado.

Art. 12 - Aplicam-se ao FUNTRI, no que couber, as normas da Lei
Complementar nº 27, de 18 de janeiro de 1993.

Art. 13 - As despesas do FUNTRI correrão à conta de dotação
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orçamentária própria.
Seção III

Da Assembléia Metropolitana da Região do Triângulo Mineiro
Art. 14 - À Assembléia Metropolitana da Região do Triângulo

Mineiro, órgão colegiado com poderes normativos e de gestão
financeira dos recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano
do Triângulo Mineiro, compete:

I - exercer o poder normativo e regulamentar de integração do
planejamento, organização e execução das funções públicas de
interesse comum;

II - zelar pela observância das normas, mediante mecanismos
específicos de fiscalização e controle dos órgãos e entidades
metropolitanas;

III - elaborar e aprovar o Plano Diretor Metropolitano, acompanhar e
avaliar a sua execução, em curto, médio e longo prazos, do qual farão
parte as políticas globais e setoriais para o desenvolvimento sócio-
econômico metropolitano, bem como o elenco de programas e
projetos a serem executados, com as modificações que se fizerem
necessárias à sua correta implementação;

IV - aprovar as políticas de aplicação dos investimentos públicos na
Região Metropolitana do Triângulo Mineiro, com as respectivas
prioridades setoriais e espaciais, explicitadas no Plano Diretor
Metropolitano e em seus programas e projetos;

V - promover a compatibilização de recursos de distintas fontes de
financiamento, destinados à implementação de projetos indicados no
Plano Diretor Metropolitano;

VI - administrar o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;
VII - aprovar seu próprio orçamento anual, no que se refere aos

recursos do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano;
VIII - aprovar os planos plurianuais de investimento e as diretrizes

orçamentárias da Região Metropolitana do Triângulo Mineiro;
IX - estabelecer as diretrizes da política tarifária dos serviços de

interesse comum metropolitanos;
X - colaborar para o desenvolvimento institucional dos municípios

que não disponham de capacidade de planejamento próprio;
XI - aprovar os balancetes mensais de desembolso e os relatórios
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semestrais de desempenho do Fundo de Desenvolvimento
Metropolitano;

XII - aprovar os relatórios semestrais de avaliação de execução do
Plano Diretor Metropolitano e de seus respectivos programas e
projetos;

XIII - estimular a participação da sociedade civil na definição dos
rumos do desenvolvimento da Região Metropolitana do Triângulo
Mineiro.

Art. 15 - A Assembléia Metropolitana do Triângulo Mineiro será
composta de:

I - Prefeitos dos municípios que compõem a Região Metropolitana
do Triângulo Mineiro;

II - Vereadores das Câmaras Municipais dos municípios que
compõem a Região Metropolitana do Triângulo Mineiro, na proporção
de dois Vereadores para cada cinqüenta mil habitantes ou fração,
respeitado o limite máximo de Vereadores por município;

III - dois Deputados representantes da Assembléia Legislativa,
designados pela Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização;

IV - dois representantes do Poder Executivo Estadual, designados
pelo Governador do Estado, para mandato coincidente com o deste.

§ 1º - Cada membro terá um suplente, que atuará no caso de
impedimento.

§ 2º - A representação da Câmara Municipal far-se-á mediante
eleição, para mandato de dois anos, permitida uma recondução.

§ 3º - A participação na Assembléia Metropolitana não será
remunerada.

Seção IV
Do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social

Art. 16 - Ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social
compete:

I - planejar, elaborar e propor projetos integrados de
desenvolvimento econômico e social para apreciação da Assembléia
Metropolitana do Triângulo Mineiro;

II - buscar opções de financiamento de projetos e programas de
interesse da Região Metropolitana do Triângulo Mineiro;

III - elaborar diagnósticos dos problemas regionais para serem



39

discutidos no âmbito da Assembléia Metropolitana;
IV - promover discussões, visitas e audiências públicas, com o

objetivo de ampliar a participação da sociedade civil no debate e na
busca de soluções para os problemas da Região Metropolitana do
Triângulo Mineiro.

Art. 17 - O Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, de
caráter consultivo, terá a seguinte composição:

I - representantes dos conselhos municipais;
II - representantes das empresas da região;
III - representantes das demais entidades associativas.
Art. 18 - A Assembléia Metropolitana do Triângulo Mineiro

regulamentará os critérios de escolha dos membros do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social da Região Metropolitana do
Triângulo Mineiro, de acordo com o seu Regimento Interno.

Seção V
Do Colar Metropolitano

Art. 19 - Os municípios do entorno da Região Metropolitana do
Triângulo Mineiro atingidos pelo processo de metropolitanização
constituirão o Colar Metropolitano e integrarão o planejamento, a
organização e a execução das funções públicas de interesse comum.

Art. 20 - A integração, para efeito de planejamento, organização e
execução de funções públicas de interesse comum, dos municípios
que compõem o Colar Metropolitano se fará por meio de resolução da
Assembléia Metropolitana do Triângulo Mineiro, assegurada a
participação do município diretamente envolvido no processo de
decisão.

Capítulo III
Das Disposições Gerais

Art. 21 - Aplicam-se integralmente à Região Metropolitana do
Triângulo Mineiro as regras contidas no Capítulo I - Disposições
Gerais, arts. 1º a 6º, da Lei Complementar nº 26, de 14 de janeiro de
1993.

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 23 - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2008.
Weliton Prado
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Justificação: A criação da Região Metropolitana do Triângulo Mineiro
é antigo anseio da comunidade local. Sua concretização responde a
uma necessidade imposta pelo próprio desenvolvimento e progresso
das cidades que integrarão a citada região. Com base no art. 44 da
Constituição Estadual, que nos orienta quanto aos procedimentos e
parâmetros necessários à criação de região metropolitana, e na
legislação complementar reguladora das funções públicas de
interesse comum, surge esta proposta, que se nos apresenta
completamente viável e oportuna.

A Região Metropolitana do Triângulo Mineiro é sinônimo de
integração e de busca do desenvolvimento conjunto e programado,
através da aproximação efetiva dos Municípios de Uberlândia,
Araguari, Prata, Tupaciguara, Monte Alegre de Minas e Indianópolis,
que, juntos, abrigam uma população de aproximadamente 700 mil
habitantes. Em razão da proximidade física desses centros urbanos,
aumenta consideravelmente o intercâmbio municipal de pessoas,
serviços e mercadorias, situação esta que demonstra claramente a
necessidade de regulamentação da interdependência já existente.

Uberlândia é, hoje, um dos maiores entrepostos comerciais da
América Latina e abriga, em seus limites municipais, inúmeras
empresas de renome internacional, que contribuem sensivelmente
para a geração de emprego e renda em nível regional. A mão-de-obra
absorvida pela economia uberlandense vem, indiscutivelmente, de
diversas outras cidades e cria o movimento típico dos grandes centros
urbanos, com percursos mais longos para deslocamentos e moradias.

Inúmeras rodovias servem à região e carecem de assistência mais
ampla e freqüente, assim como numerosos problemas e necessidades
começam a cobrar dos poderes públicos decisões mais ágeis e com
raio de influência amplificado, de maneira a influenciar e alterar
comunidades urbanas e rurais, que passam a exigir soluções de
caráter regional.

Em face do exposto, a nosso ver, a ação com plenas condições de
amenizar os problemas emergentes é a criação da Região
Metropolitana do Triângulo Mineiro, que passa a contar com
discussões e soluções mais amplas, com a participação direta de
componentes dos poderes públicos regionais, que bem sabem e
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vivenciam os entraves e dificuldades da ausência de sistematização e
planejamento do acelerado desenvolvimento dos municípios que
compõem a região metropolitana proposta.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Assuntos
Municipais e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do
art. 192, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.980/2008
Institui o dia 30 de abril como Dia do Americano.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia do Americano, a ser comemorado em

30 de abril de cada ano, data da fundação do América Futebol Clube.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2008.
Alencar da Silveira Jr.
Justificação: Em 30/4/12, nasce o América Futebol Clube. O clube

foi fundado por garotos com idade entre 13 e 14 anos da elite mineira,
em sua quase totalidade estudantes do Gymnasium Anglo-Mineiro,
onde as aulas eram dadas em inglês por professores, na maioria,
norte-americanos, e disputava jogos com garotos da mesma idade. O
nome do clube e as cores verde-branca foram escolhidos por sorteio.

Entre 1916 e 1925, o América Futebol Clube tornou-se
decacampeão. Fizeram parte da conquista do decacampeonato
Geraldino de Carvalho - primeiro negro a fundar e a jogar em um time
de futebol no Brasil; o político Otacílio Negrão de Lima e os médicos
Mário Pena e Lucas Machado (fundador do Hospital São Lucas).
Quatro anos depois de ser concebido, o América começa a escrever
sua história no futebol mundial. O time que vestia as mesmas cores de
hoje - o verde, branco e preto - iniciou a maior série de títulos
conquistados consecutivamente por um time em todo o planeta.

Em 1933, foi oficializado o profissionalismo no clube, pois, até então,
toda a prática esportiva era amadora. O clube protesta contra a
implantação do profissionalismo e muda as cores de sua camisa para
vermelho e branco, situação que perdurou por dez anos.

A partir do ano de 1943, o América aceita o profissionalismo, retoma
as cores que marcaram o decacampeonato e recomeça a investir no
patrimônio do clube. Em 1948, concluiu as obras de seu novo estádio,
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Otacílio Negrão de Lima. O período foi marcado por grandes
conquistas, como o campeonato mineiro de 1948, o Estádio da
Alameda e o Torneio Quadrangular, que reunia o Vasco da Gama,
campeão sul-americano daquele ano, o São Paulo, campeão paulista,
e o Atlético, campeão mineiro de 1947.

Em 1957, conquistou a tríplice coroa ao ganhar os títulos juvenil,
aspirante e profissional. Em 1971, destacamos a vitória do
campeonato estadual de forma invicta.

Em 1993, o América conquista mais um título estadual, porém, o
grande destaque desta década é a conquista do campeonato
brasileiro da Série B em 1997, que possibilitou ao América seu retorno
à divisão principal do futebol brasileiro.

Em 2000, o América conquista o título da primeira Copa Sul-Minas.
Nos anos 2000, ainda é destaque o campeonato mineiro e a Taça MG
conquistados, respectivamente, em 2001 e 2005.

O América sempre se preocupou com suas categorias de base. O
resultado do trabalho nestas categorias é expressivo, o Clube obteve
diversos títulos regionais, além de conquistar em 1996 a Taça São
Paulo de Futebol Júnior e em 2000 a Taça Belo Horizonte de Futebol
Júnior, que contou com a presença do Feyenoord/Holanda e de
inúmeras outras equipes de primeira linha do futebol brasileiro.
Destaque também para a conquista do Stemwede Cup Alemanha em
2004.

O América foi o primeiro clube de Minas a ter um estádio próprio,
erguido na Avenida Augusto de Lima, onde hoje está o Mercado
Central. Anos de dificuldades financeiras fizeram com que o América
também perdesse o Estádio da Alameda. No início dos anos 90, com
a construção do Centro de Treinamentos Lanna Drumond e a política
de formar e valorizar seus próprios jogadores, o América voltou a ter
um dos maiores patrimônios do país, num complexo que engloba a
sede social e administrativa no Bairro Ouro Preto, os centros de
treinamento Lanna Drumond e de Santa Luzia, a área e a ex-sede da
Avenida dos Andradas e os estádios de Três Barras e Independência.

Entre os torcedores ilustres podemos destacar Tancredo Neves,
Olegário Maciel, Bias Fortes, Milton Campos, Celso Mello Azevedo,
Otacílio Negrão de Lima, Eduardo Azeredo e Fernando Brant.
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O clube está se estruturando como o primeiro clube empresa de
Minas Gerais e lançando projetos sociais em parceria com os
governos do Estado, do Município e instituições privadas e de ensino.

Pela história e importância do América Futebol Clube, contamos
com o apoio dos nobres pares à aprovação deste Projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.981/2008
Institui a Política Estadual de Desenvolvimento Sustentável dos

Povos e Comunidades Tradicionais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Desenvolvimento

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais - PNPCT-MG, na
forma do estabelecido nesta lei.

Art. 2º - Para os fins desta lei compreende-se por:
I - Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente

diferenciados e que se reconhecem como tais, que possuem formas
próprias de organização social, que ocupam e usam territórios e
recursos naturais como condição para sua reprodução cultural, social,
religiosa, ancestral, e econômica, utilizando conhecimentos, inovações
e práticas gerados e transmitidos pela tradição;

II - Territórios Tradicionais: os espaços necessários à reprodução
cultural, social e econômica dos povos e comunidades tradicionais,
sejam eles utilizados de forma permanente ou temporária, observado,
no que diz respeito aos povos indígenas e quilombolas,
respectivamente, o que dispõem os arts. 231 e 68 do Ato das
Disposições Transitórias da Constituição Federal de 1988 e demais
regulamentações; e

III - Desenvolvimento Sustentável: o uso equilibrado dos recursos
naturais, voltado para a melhoria da qualidade de vida da atual
geração, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações
futuras.

Art. 3º - As ações e atividades voltadas para o alcance dos objetivos
da Política Estadual de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e
Comunidades Tradicionais deverão ocorrer de forma intersetorial,
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integrada, coordenada, sistemática e observar os seguintes princípios:
I - o reconhecimento, a valorização e o respeito à diversidade

socioambiental e cultural dos povos e comunidades tradicionais,
levando-se em conta, entre outros aspectos, os recortes etnia, raça,
gênero, idade, religiosidade, ancestralidade, orientação sexual e
atividades laborais, bem como a relação destes em cada comunidade
ou povo, de modo a não desrespeitar subsumir ou negligenciar as
diferenças dos grupos, comunidades ou povos ou, ainda, instaurar ou
reforçar qualquer relação de desigualdade;

II - a visibilidade dos povos e comunidades tradicionais deve se
expressar por meio do pleno e efetivo exercício da cidadania;

III - a segurança alimentar e nutricional como direito dos povos e
comunidades tradicionais ao acesso regular e permanente a alimentos
de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a
outras necessidades essenciais, tendo como base práticas
alimentares promotoras de saúde, que respeitem a diversidade
cultural e que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente
sustentáveis;

IV - o acesso em linguagem acessível à informação e ao
conhecimento dos documentos produzidos e utilizados no âmbito da
Política Nacional e Estadual de Desenvolvimento Sustentável dos
Povos e Comunidades Tradicionais;

V - o desenvolvimento sustentável como promoção da melhoria da
qualidade de vida dos povos e comunidades tradicionais nas gerações
atuais, garantindo as mesmas possibilidades para as gerações futuras
e respeitando os seus modos de vida e as suas tradições;

VI - a pluridade socioambiental, econômica e cultural das
comunidades e dos povos tradicionais que interagem nos diferentes
biomas e ecossistemas, sejam em áreas rurais ou urbanas;

VII - a promoção da descentralização e transversalidade das ações
e da ampla participação da sociedade civil na elaboração,
monitoramento e execução desta Política a ser implementada pelas
instâncias governamentais;

VIII - o reconhecimento e a consolidação dos direitos dos povos e
comunidades tradicionais;

IX - a articulação com as demais políticas públicas relacionadas aos
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direitos dos Povos e Comunidades Tradicionais nas diferentes esferas
de governo;

X - a promoção dos meios necessários para a efetiva participação
dos Povos e Comunidades Tradicionais nas instâncias de controle
social e nos processos decisórios relacionados aos seus direitos e
interesses;

XI - a articulação e integração com o Sistema Nacional e Estadual
de Segurança Alimentar e Nutricional;

XII - a contribuição para a formação, por parte dos órgãos públicos,
de uma sensibilização coletiva sobre a importância dos direitos
humanos, econômicos, sociais, culturais, ambientais e do controle
social para a garantia dos direitos dos povos e comunidades
tradicionais;

XIII - a erradicação de todas as formas de discriminação, incluindo o
combate à intolerância religiosa; e

XIV - a preservação dos direitos culturais, o exercício de práticas
comunitárias, a memória cultural e a identidade racial e étnica.

Art. 4º - A PNPCT-MG tem como principal objetivo promover o
desenvolvimento sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais,
com ênfase no reconhecimento, fortalecimento e garantia dos seus
direitos territoriais, sociais, ambientais, econômicos e culturais, com
respeito e valorização à sua identidade, suas formas de organização e
suas instituições.

Art. 5º - São objetivos específicos da PNPCT-MG:
I - garantir aos povos e comunidades tradicionais seus territórios e o

acesso aos recursos naturais que tradicionalmente utilizam para sua
reprodução física, cultural e econômica;

II - solucionar ou minimizar os conflitos gerados pela implantação de
Unidades de Conservação de Proteção Integral em territórios
tradicionais e estimular a criação de Unidades de Conservação de
Uso Sustentável;

III - implantar infra-estrutura adequada às realidades socioculturais e
demandas dos povos e comunidades tradicionais;

IV - garantir os direitos dos povos e das comunidades tradicionais
afetados direta ou indiretamente por projetos, obras e
empreendimentos;
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V - garantir e valorizar as formas tradicionais de educação e
fortalecer processos dialógicos como contribuição ao desenvolvimento
próprio de cada povo e comunidade, garantindo a participação e
controle social tanto nos processos de formação educativos formais
quanto nos não-formais;

VI - reconhecer, com celeridade, auto-identificação dos povos e
comunidades tradicionais, de modo que possam ter acesso pleno aos
seus direitos civis individuais e coletivos;

VII - garantir aos povos e comunidades tradicionais o acesso aos
serviços de saúde de qualidade e adequados às suas características
socioculturais, suas necessidades e demandas, com ênfase nas
concepções e práticas da medicina tradicional;

VIII - garantir no sistema público previdenciário a adequação às
especificidades dos povos e comunidades tradicionais, no que diz
respeito às suas atividades ocupacionais e religiosas e às doenças
decorrentes destas atividades;

IX - criar e implementar, urgentemente, uma política pública de
saúde voltada aos povos e comunidades tradicionais;

X - garantir o acesso às políticas públicas sociais e a participação de
representantes dos povos e comunidades tradicionais nas instâncias
de controle social;

XI - garantir nos programas e ações de inclusão social recortes
diferenciados voltados especificamente para os povos e comunidades
tradicionais;

XII - implementar e fortalecer programas e ações voltados às
relações de gênero nos povos e comunidades tradicionais,
assegurando a visão e a participação feminina nas ações
governamentais, valorizando a importância histórica das mulheres e
sua liderança ética e social;

XIII - garantir aos povos e comunidades tradicionais o acesso e a
gestão facilitados aos recursos financeiros provenientes dos diferentes
órgãos de governo;

XIV - assegurar o pleno exercício dos direitos individuais e coletivos
concernentes aos povos e comunidades tradicionais, sobretudo nas
situações de conflito ou ameaça à sua integridade;.

XV - reconhecer, proteger e promover os direitos dos povos e
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comunidades tradicionais sobre os seus conhecimentos, práticas e
usos tradicionais;

XVI - apoiar e garantir o processo de formalização institucional,
quando necessário, considerando as formas tradicionais de
organização e representação locais; e

XVII - apoiar e garantir a inclusão produtiva com a promoção de
tecnologias sustentáveis, respeitando o sistema de organização social
dos povos e comunidades tradicionais, valorizando os recursos
naturais locais e práticas, saberes e tecnologias tradicionais.

Art. 6º - São instrumentos de implementação da Política Estadual de
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais:

I - os Planos de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e
Comunidades Tradicionais;

II - A Comissão Estadual de Desenvolvimento Sustentável dos
Povos e Comunidades Tradicionais, a ser instituída por decreto do
Executivo Estadual;

III - os fóruns regionais e locais; e
IV - o Plano Plurianual.
Art. 7º - Os Planos de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e

Comunidades Tradicionais têm por objetivo fundamentar e orientar a
implementação da PNPCT-MG e consistem no conjunto das ações de
curto, médio e longo prazo, elaboradas com o fim de implementar, nas
diferentes esferas de governo, os princípios e os objetivos
estabelecidos por esta Política:

I - os Planos de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e
Comunidades Tradicionais poderão ser estabelecidos com base em
parâmetros ambientais, regionais, temáticos étnico-socioculturais e
deverão ser elaborados com a participação eqüitativa dos
representantes de órgãos governamentais e dos povos e
comunidades tradicionais envolvidos;

II - a elaboração e implementação dos Planos de Desenvolvimento
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais poderá se dar por
meio de fóruns especialmente criados para esta finalidade ou de
outros cuja composição, área de abrangência e finalidade sejam
compatíveis com o alcance dos objetivos desta Política; e

III - o estabelecimento de Planos de Desenvolvimento Sustentável
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dos Povos e Comunidades Tradicionais não é limitado, desde que
respeitada a atenção equiparada aos diversos segmentos dos povos e
comunidades tradicionais, de modo a não convergirem
exclusivamente para um tema, região, povo ou comunidade.

Art. 8º - A Comissão Estadual de Desenvolvimento Sustentável dos
Povos e Comunidades Tradicionais deverá, no âmbito de suas
competências e no prazo máximo de noventa dias:

I - dar publicidade aos resultados das Oficinas Regionais que
subsidiarão a construção da PNPCT-MG;

II - estabelecer um Plano Estadual de Desenvolvimento Sustentável
para os Povos e Comunidades Tradicionais, o qual deverá ter como
base os resultados das Oficinas Regionais mencionados no inciso I; e

III - propor um Programa Multisetorial destinado à implementação do
Plano Estadual mencionado no inciso II no âmbito do Plano Plurianual.

Art. 9º - Compete à Comissão Estadual de Desenvolvimento
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais - CNPCT-MG
coordenar a implementação da Política Estadual para o
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Belo Horizonte, 7 de fevereiro de 2008.
Carlin Moura
Justificação: Conforme reportagem publicada no jornal Assembléia

Informa do dia 19/12/2007, a inclusão social dos povos e
comunidades tradicionais foi assunto de uma audiência pública
realizada pela Comissão de Participação Popular da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, a requerimento dos deputados Almir
Paraca (PT) e André Quintão (PT), no dia 18/12/2007. O objetivo:
“nivelar informações, comparar políticas e dotações orçamentárias dos
governos federal e estadual e discutir ações das duas esferas”.

Indígenas, ciganos, quilombolas, geraizeiros, vazanteiros,
extrativistas, seringueiros, castanheiros, caiçaras, jangadeiros,
pescadores, ribeirinhos. Todas essas categorias servem para designar
o que os antropólogos chamam de comunidades tradicionais, ou seja,
grupos culturalmente diferenciados que se reconhecem como tais,
com práticas geradas e transmitidas pela tradição. Nessa definição,
caberiam 25 milhões de brasileiros, ou 14% da população.
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A presença maciça de representantes quilombolas na platéia e na
Mesa polarizou o debate em torno dos interesses dessas
comunidades, que mereceram um debate específico no Plenário no
dia 30 de novembro, promovido pela Comissão de Direitos Humanos.

O Deputado Paraca disse que era preciso reconhecer o esforço do
Governo Lula para tirar da invisibilidade segmentos sociais diversos, e
que a criação da Secretaria Especial de Políticas de Promoção e
Igualdade Racial - Seppir - demonstrava isso.

“Para todas as comunidades tradicionais identificadas no Norte e
Noroeste de Minas, sejam quilombolas, indígenas, geraizeiros ou
vazanteiros, a questão territorial é decisiva. Também são importantes
as questões culturais, ancestrais, religiosas, sociais e econômicas,
mas fazer respeitar esse território é o grande problema”, afirmou o
Deputado.

O representante do Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, Aderval Costa Filho, concordou com o Deputado
em que a questão territorial é a principal na lista de 12 demandas
prioritárias com as quais trabalham. “Estamos sempre administrando
conflitos com a superposição de parques de proteção integral, sejam
eles estaduais ou nacionais, sobre áreas reivindicadas por
comunidades tradicionais”, alertou ele.

A respeito das práticas extrativistas dessas comunidades, Costa
Filho disse que é preciso respeitar as tradições e não tentar, como
alguns técnicos fazem, impor restrições da legislação trabalhista. “É o
caso dos colhedores de açaí. A destreza para subir nas palmeiras se
adquire na infância. Se exigirmos que os meninos cheguem aos 17
anos para subir no açaí, eles vão cair e quebrar o pescoço”,
exemplificou.

Roberta Albanita, da Secretaria de Desenvolvimento Social,
concorda com Aderval. “O Grande desafio para quem trabalha a
inclusão dessas comunidades é a desconstrução do seu saber para
aprender, entender o que está lá e não intervir erradamente”,
esclareceu. Albanita admite que as ações ainda são dispersas e que
as iniciativas ainda pecam pelo costume de levar os pacotes
existentes.

Quatro lideranças comunitárias presentes na Mesa defenderam os
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interesses dos quilombolas. Maria das Graças Sabóia pediu uma
política de reparação dos danos infligidos à comunidade negra, e a
implementação da Lei nº 10.6349, que introduz a História da África
nas escolas. Marielle Patrícia Brasil de Figueiredo, do Cedefes, listou
as formas de participação que seriam ideais para as comunidades
atuarem na formulação de políticas próprias, e defendeu o
protagonismo dos quilombolas na defesa dos seus interesses.

Helen Santa Rosa disse que o Centro de Agricultura Alternativa
atende cinco tipos de comunidades tradicionais: os geraizeiros, que
vivem encurralados pela monocultura do eucalipto; os quilombolas,
que são 30 comunidades apenas no Gorutuba; os vazanteiros, que
cultivam as vazantes do São Francisco e se deslocam de canoa: os
caatingueiros, que convivem com a vegetação do semi-árido; e os
indígenas xacriabás, que vivem em São João das Missões.

Maria Luzia Sidônio, da Federação Quilombola, discorda de Helen,
ao dizer que apenas os indígenas, quilombolas e ciganos podem ser
classificados como povos tradicionais. “Geraizeiros e vazanteiros
podem ser hoje, e amanhã não”, distinguiu. “Nós precisamos de
território para nossas práticas, que usam o barro e as plantas
medicinais. Também sofremos com a invasão dos eucaliptos da
Aracruz Celulose em nossos quilombos”, denunciou. Sidônio disse
que os negros têm votos, mas não têm voz e vez. “Sofremos tantos
desrespeitos que não estamos mais pedindo. Estamos exigindo
nossos direitos. Somos 476 quilombos em Minas”, disse ela.

O Deputado André Quintão disse que várias emendas discutidas na
Comissão para beneficiar comunidades tradicionais estão sendo
incorporadas ao PPAG e devem ser incluídas no Orçamento, com um
expressivo volume de recursos. Carlin Moura, Deputado do PcdoB,
afirmou que “a inclusão social é marca do Governo Lula, e o resgate
da dívida com os quilombolas é tarefa monumental. Até a resistência
dos povos tradicionais foi excluída da História do Brasil”, lembrou.

A deputada Elisa Costa disse que 25 milhões de pessoas que
compõem as comunidades tradicionais merecem políticas públicas
urgentes, e informou que a reclamação dos xacriabás quanto à
assistência de saúde prestada pela Funasa também é replicada no
Leste de Minas, pois os Krenaks e os machacalis também reclama da
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saúde. “É urgente a demarcação das terras indígenas. Uma parte dos
machacalis já foi beneficiada, mas ainda faltam outros grupos”. Elisa
cobrou a criação de uma coordenadoria de igualdade racial em Minas.

Ao final da mencionada audiência pública, concluíram os presentes
que é necessária a criação, no âmbito do Estado, de uma política de
desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais,
em sintonia com a política nacional já existente, como forma de
integrar esforços e ações de governos. Daí a razão da apresentação
do projeto de lei que ora apresento para apreciação do conjunto dos
parlamentares da Assembléia Legislativa mineira.

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

PROJETO DE LEI N° 1.982/2008
Dá denominação de Rodovia Vereador Eduardo Luiz de Siqueira ao

trecho da Rodovia MG-347 que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica denominado Rodovia Vereador Eduardo Luiz de

Siqueira o trecho da Rodovia MG-347, que liga o Município de
Conceição das Pedras ao Município de Pedralva.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: Eduardo Luiz de Siqueira, nascido em 23/3/53, no

Município de Natércia, filho de José Lino de Siqueira e Maria Vicentina
de Souza Siqueira, estudou o primário no Bairro Mato Dentro, no
Município de Natércia, onde residia com seus familiares. Veio morar
em Conceição das Pedras em sua adolescência.

Sempre amigo e solidário, estava presente em todas as festas e
gostava de música e carnaval. Era uma pessoa simpática e
carismática. Sua alegria era contagiante e por isso deixou um círculo
de amizade muito grande, desde as crianças até aos idosos. Pessoa
forte e decidida, trabalhava em uma serraria e por onde passou deixou
saudades.

Foi eleito vereador em 1977 exercendo seu mandato até 1982, onde
deixou inúmeras obras importantes como: Construção da Escola
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Estadual Antônio Carlos, o prédio da Prefeitura Municipal e o posto de
saúde.

Faleceu em 9/9/2007, em um acidente de carro; vinha com seus
amigos da cidade de Congonhal, onde participou de uma
apresentação musical.

Por estas razões, aguardo dos meus nobres pares aprovação a esta
nossa proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.983/2008
Dispõe sobre a exigência de instalação de câmera de vídeo em

veículo de transporte público intermunicipal de passageiros.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os concessionários de serviço de transporte público

intermunicipal de passageiros obrigados a intalar câmera de vídeo nos
veículos, para fins de segurança, observado o disposto na Lei n°
15.435, de 11 de janeiro de 2005.

Art. 2° - Os concessionários de que tratam o artigo  anterior terão um
prazo de doze meses para se adptarem as exigências desta lei.

Parágrafo único - O Estado exigirá, nas novas licitações para
concessão de serviço de transporte público intermunicipal de
passageiros, como uma das condições de concorrência, o
cumprimento do disposto no art. 1ª desta lei.

Art. 3° - O descumprimento aos dispositivos desta l ei constitui
infração administrativa, sujeitando o concessionário infrator à pena de
multa diária no valor de 1.000 (mil) Unidades Fiscais do Estado de
Minas Gerais - Ufemgs -, por ônibus não equipado com a câmera de
vídeo.

Art. 4° - A obrigatoriedade de afixação do aviso a que se refere o art.
2° da Lei n° 15.435, de 11 de janeiro de 2005, não se aplica ao
disposto nesta lei.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2008.
Délio Malheiros
Justificação: A Lei n° 15.435, de 11/1/2005, contém  um comando
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normativo disciplinar para o uso de câmeras de vídeo para fins de
segurança no Estado. Com efeito, os Poderes constituídos que se
prontificarem a utilizar esse tipo de sistema de monitoramente,
exclusivamente voltado para a prevenção e o combate à
criminalidade, só poderão fazê-lo com a estrita observância do
disposto na referida lei e em seu regulamento.

De fato, a lei em vigor estabelece as condições em que poderão ser
utilizadas as câmeras de vídeo para fins de segurança, mas não
obriga o Estado a valer-se desse instrumento tecnológico para inibir
as atividades delituosas que vêm sendo praticadas no interior de
veículos de transporte público intermunicipal de passageiros. Este
projeto, portanto, tem o objetivo inicial de estabelecer essa
obrigatoriedade.

Outrossim a exigência de aviso aos passageiros sobre a colocação
do dispositivo de segurança no veículo poderá frustrar a intenção
primeira deste legislador, que é a de prevenir e combater a prática de
crimes que vêm ocorrendo no interior desses veículos de transporte.
Essa assertiva pode ser ratificada, se considerarmos que a instalação
de tais aparelhos, estrategicamente colocados no interior de veículos
de transporte intermunicipal de passageiros, poderá exercer um efeito
intimidativo sobre os marginais, quiçá demovendo-os do propósito de
praticar o ato criminoso, tendo em vista a certeza de serem
posteriormente identificados e punidos, haja vista a disponibilidade do
acesso às imagens gravadas.

A obrigatoriedade do aviso da existência da câmera, nesse caso,
alertaria o marginal quanto à instalação do aparelho no veículo,
permitindo que ele providenciasse, em tempo hábil, manobra
artificiosa voltada, por exemplo, para a ocultação de seu rosto, numa
tentativa, que poderá ser exitosa, de escapar da punição pela prática
do ilícito penal.

Na esfera jurídico-constitucional, o parlamentar estadual encontra
respaldo para legislar sobre segurança pública, haja vista a reserva de
competência estabelecida para os Estados no § 1° do  art. 25 da
Constituição da República. Além disso, é objetivo prioritário do Estado
a criação de condições para a segurança e a ordem públicas,
conforme dispõe o inciso V do art. 2° da Carta mine ira. Nesse passo,
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também merece destaque o inciso VI do art. 10 da Constituição
Estadual, que determina a competência material do Estado para
manter e preservar a segurança e a ordem públicas e a incolumidade
da pessoa e do patrimônio.

Na esteira da competência do Estado para zelar pela segurança do
cidadão, transcrevemos decisão do Tribunal de Justiça do Estado no
julgamento do Processo n° 1.0024.05.696233-5/001 (1 ), cuja ementa
assim dispõe: “Transporte intermunicipal de passageiros. Estado
Membro. Integridade física do cidadão. Obrigação do Estado. - O
Estado-membro é uma das pessoas jurídicas de direito público interno
responsáveis pela segurança e integridade física dos cidadãos. Nesse
diapasão as normas expedidas pela autarquia estadual sobre
transporte de passageiros devem ser observadas servilmente pelos
concessionários, permissionários ou autorizatários de transporte
coletivo ou individual”.

Como se depreende da justificação apresentada, a medida ora
postulada está em conformidade com os preceitos constitucionais que
informam as atribuições pertinentes ao Estado federado, no que
concerne à segurança pública dos seus cidadãos.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.984/2008
Assegura direito aos deficientes e dá outras providências
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica assegurado ao deficiente cujos pés são de tamanho

desigual o direito de adquirir calçado de numeração diferente entre si,
demonstrada a necessidade, em todo e qualquer fornecedor
calçadista do mercado consumidor.

Parágrafo único - Ao deficiente amputado, fica resguardado o direito
de aquisição de apenas um calçado, mediante o pagamento da
metade do preço do par.

Art. 2° - Para cumprimento do disposto no artigo an terior, fica
resguardado ao fornecedor o direito de requisitar do fabricante
calçados que atendam à exigência do consumidor, devendo este
aguardar o prazo previsto para entrega, que não poderá ser superior a
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trinta dias, contados a partir da efetivação da compra.
Art. 3º - Os infratores desta lei ficam sujeitos às sanções previstas

na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, denominada
Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor cento e vinte dias após a sua
publicação.

Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2008.
Délio Malheiros
Justificação: Atualmente, os deficientes que possuem os pés de

tamanhos desiguais são obrigados a adquirir dois pares de sapatos
para atingir a função de um. Tal incoveniente e desrespeito a
legislação consumeirista, no que pese possa parecer atingir um
número reduzido da população, na verdade afetam parcela
considerável da população. Segundo o portal de notícias G1, cerca de
10% das pessoas chegam a ter que adquirir dois pares de sapatos do
mesmo modelo, mas com tamanhos diferentes. A situação afeta
tantas pessoas que, em países como os Estados Unidos, existem
redes sociais que, através da rede mundial de computadores,
promovem vendas e trocas de sapatos entre aqueles que tiveram que
adquirir mais de um par de sapato, quando na verdade precisam de
apenas um.

É importante mencionar que o próprio Código de Defesa do
Consumidor prevê que esses consumidores, assim como todos os
outros, não são obrigados a adquirir produtos que não satisfaçam
seus objetivos em função da vinculação de venda do par. O mesmo
ocorre com o amputado, para o qual um só calçado satisfaz a
necessidade, não havendo nenhuma razão para que adquira algo que
não lhe trará nenhuma utilidade. Se para o consumidor a possibilidade
de compra de calçados diversos ou mesmo de um único calçado lhe
trará grandes benefícios, para o fornecedor tal exigência não trará
nenhum prejuízo, uma vez que os calçados vendidos nessas
condições serão repassados diretamente pelas fábricas, de maneira
que não terá ele que arcar com custo ou subsídio.

Por sua vez, também os fabricantes não sofrerão com a medida que
ora se pretende, visto que, segundo informações obtidas junto a
esses, não haverá a necessidade de modificações nas linhas de
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produção, sendo certo, ainda, que continuarão a comercializar o seu
produto com os mesmos custos e lucros.

Juridicamente, a proposta levada a efeito vem atender aos princípios
constitucionais da igualdade - que determina que aos desiguais se
deve dar tratamento desigual, na medida de suas desigualdades, na
tentativa de igualá-los -, bem como os princípios consumeiristas.

Outrossim, o parlamentar estadual encontra respaldo para legislar
sobre produção e consumo e proteção e integração social das
pessoas portadoras de deficiência, haja vista a competência
concorrente estabelecida nos incisos V e XIV do art. 24 da
Constituição da República.

Por todas essas razões é que se apresenta a proposição em
comento que, uma vez aprovada, representará para o Estado um
avanço na defesa dos direitos dos consumidores e um grande passo
na integração dos deficientes, colocando Minas Gerais na vanguarda
do país.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.985/2008
Proíbe o indeferimento de crédito para financiamento habitacional

por inclusão de nome nos cadastros de proteção ao crédito.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida a recusa da concessão de crédito nos

financiamentos habitacionais concedidos pelos órgãos e instituições
públicas em razão da inclusão do nome do consumidor nos cadastros
de proteção ao crédito.

Paragrafo único - A determinação constante no “caput” só se aplica
ao financiamento habitacional consignado em folha de pagamento.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2008.
Délio Malheiros
Justificação: O projeto em questão tem como objetivo garantir aos

cidadãos o direito social à moradia, esculpido no art. 6º da
Constituição Federal, que se instrumentaliza por meio do crédito
habitacional. De acordo com a sistemática adotada pela Constituição



57

Federal, a expressão direitos fundamentais é gênero de diversas
espécies de direitos: individuais, coletivos, difusos, sociais. nacionais
e políticos.

Direitos fundamentais são os considerados indispensáveis à pessoa
humana, e o direito social à moradia é um deles, reconhecido e
garantido por uma ordem constitucional que se concretiza no indivíduo
em dimensão objetiva, formando, assim, um dos principais
pressupostos com que fazer eficaz a dignidade da pessoa humana,
incerto no art. 1º, inciso III, da Carta Magna. É patente, assim, a
necessidade de garantir aos consumidores o direito a moradia, não
podendo existir nenhum empecilho além do razoável, sendo este o
caso em que o pagamento das prestações é consignado em folha de
pagamento, visto que esta representa garantia por si só mais do que
eficaz aos interesses do concedente, razão pela qual se apresenta a
proposição em tela.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.986/2008
Declara de utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança

Pública de Ijaci - Consepi -, com sede no Município de Ijaci.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho Comunitário

de Segurança Pública de Ijaci - Consepi -, com sede no Município de
Ijaci.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2008.
Domingos Sávio
Justificação: O Conselho  Comunitário  de Segurança Pública de

Ijaci - Consepi -, com sede no Município de Ijaci, é uma entidade civil
sem fins lucrativos. Tem como finalidade precípua colaborar na
manutenção da ordem pública no âmbito municipal, com vistas à
maior eficiência e presteza de sua ação em defesa da comunidade
local.

Ademais, está em pleno funcionamento há mais de um ano e sua
diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo
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exercício de suas funções. Visto que a entidade desenvolve um
trabalho social, torna-se justa a sua declaração de utilidade pública
estadual.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 1.987/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da Várzea

do Solar I e II de Capim Branco - Amovárzeas - CB-MG -, com sede
no Muncípio de Capim Branco.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores da Várzea do Solar I e II de Capim Branco - Amovárzeas -
CB-MG -, com sede no Município de Capim Branco.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2008.
Doutor Viana
Justificação: A Associação dos Moradores da Várzea do Solar I e II

de Capim Branco - Amovárzeas - CB-MG -, com sede no Município de
Capim Branco é sociedade civil sem fins lucrativos e de cunho
ambientalista.

Essa entidade tem por finalidade o combate à fome, a inclusão dos
portadores de necessidades especiais, proteção à saúde da família,
da infância e da terceira idade, a proteção ao meio ambiente, a defesa
e a vigilância, a democratização da comunicação e a divulgação da
cultura, do esporte e do lazer.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.988/2008
Dá a denominação de Avenida JN-José Nunes ao trecho que

especifica.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado de Avenida JN-José Nunes (in memoriam)
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o trecho da MG-129 do Km 128 ao Km 132, que vai do distrito de
Antônio Pereira até a Vila Residencial Antônio Pereira (antiga Vila
Antônio) localizados no Município de Ouro Preto.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2008.
Durval Ângelo
Justificação: Esta proposição tem como objetivo dar denominação

ao trecho da MG-129 do Km 128 ao Km 132, que vai do Distrito de
Antônio Pereira até a Vila Residencial Antônio Pereira ( antiga Vila
Antônio), localizados em Ouro Preto.

Propomos o nome do saudoso JN- José Nunes (in memoriam) que
foi uma pessoa muito querida entre os moradores da mencionada
cidade. Seu jeito simples e popular está marcado na memória dos
munícipes de Ouro Preto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.989/2008
Institui o Dia do DeMolay.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituido o Dia do DeMolay, a ser comemorado,

anualmente, no dia 18 de março.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2008.
Fahim Sawan
Justificação: Para conhecedores de história, existem fatos que ficam

gravados na memória pela força com que se evidenciam na própria
história. Um deles foram as Cruzadas. As Cruzadas criadas com o fim
específico de defender a Terra Santa e os lugares sagrados, foram
organizadas pelos cavaleiros templários. A Ordem dos Templários era
formada de indivíduos do sexo masculino, homens respeitáveis,
adultos e esforçados, que tinha verdadeira integridade de caráter e de
grande valentia, sendo seus integrantes escolhidos entre os melhores
cavaleiros que se declaravam inocentes e não casados, para que
melhor pudessem exercer funções nos mais diversos lugares. A
Ordem dos Templários tinha sua organização hierárquica perfeita; seu



60

último Grão-Mestre foi Jacques de Molay, que por não revelar os
nomes de todos os seus irmãos, os cavaleiros templários, foi morto
em defesa de seus princípios e valores em 18 de março do século
XIV, na fogueira, por ordem da Inquisição e do Rei de França, Filipe, o
Belo.

A Ordem DeMolay é uma organização para jovens entre 12 e 21
anos de idade, tendo estado ativa por mais de 76 anos, e se orgulha
de ser uma sociedade fraternal-juvenil de milhões de membros. Do
seu exemplo, a Ordem DeMolay aprendeu a lição da honestidade, da
lealdade e do amor fraterno. Nós reverenciamos sua memória e
tentamos viver nossa vida baseada nesses princípios e ideais com os
quais qualquer jovem pode conviver. Possui em seu fundamento sete
princípios essenciais, os quais chamados virtudes cardeais: amor filial,
reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo,
fidelidade, pureza e patriotismo.

A Ordem DeMolay apresenta dois aspectos fundamentais e de
grande importância na sociedade contemporânea: a luta pela
manutenção das escolas públicas, base essencial para qualquer
desenvolvimento posterior, e a promessa da construção de um novo
mundo com o melhor preparo de nossa juventude, que um dia
assumirá o comando de todas as atividades.

O primeiro capítulo da Ordem DeMolay no Brasil foi instalado na
cidade do Rio de Janeiro, no dia 16/8/80, com 59 jovens iniciados,
tendo como patrocinador o Supremo Conselho do Grau 33º, R.E.A.A.
da Maçonaria. Com o patrocínio maçônico, a Ordem DeMolay vem
conseguindo muito sucesso e visibilidade, até porque, não existe
nenhuma família, nenhuma comunidade nem nenhuma autoridade
que não estejam profundamente interessadas e esperançosas em ver
objetivos tão importantes para a sociedade se tornarem realidade em
benefício da juventude brasileira.

Pelo esforço e pela dedicação desses jovens da Ordem DeMolay em
prol da sociedade mineira e incentivo ao engajamento político e social
da juventude, é salutar a homenagem feita através da comemoração
ora proposta.

Cumpre ressaltar que já há homenagem à Ordem DeMolay no
Estado do Rio de Janeiro, na mesma data, através da Resolução nº
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495, de 15/3/90, e também no Estado de São Paulo, através do
Projeto de Lei nº 1.156, de 2007.

Enfim, incentivar a formação de jovens líderes preocupados com o
desenvolvimento de nosso Estado é função desta Casa, e esta
proposição, embora de maneira singela, caminha ao encontro da
valorização de medidas positivas a favor da juventude.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.990/2008
Dá a denominação de Engenheiro Wagner do Nascimento ao

Distrito Industrial Uberaba - III.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Distrito Industrial Engenheiro Wagner do

Nascimento o atual Distrito Industrial Uberaba - III, localizado no
Município de Uberaba.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2008.
Fahim Sawam
Justificação: Proponho o nome do saudoso engenheiro Wagner do

Nascimento que, como Prefeito Municipal de Uberaba, levou
desenvolvimento e progresso à cidade, além de ter sido um dos
membros fundadores da Companhia de Distritos Industriais de Minas
Gerais e idealizador das implantações dos três distritos industriais de
Uberaba nos anos 1960 e 1970, sendo um dos responsáveis pela
implantação do pólo químico de Uberaba em meados da década de
70. No exercício de sua profissão foi o construtor dos seguintes
projetos assistenciais: Casa do Menino, Lar Fabiano de Cristo, Casa
da Irmã Germana, Escola Dulce de Oliveira para surdos-mudos. A
industrialização de Uberaba e região sempre foi uma de suas
prioridades. Acolho com esta proposição a reivindicação de inúmeras
lideranças locais.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.991/2008
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Declara de utilidade pública a Associação Caminho da Sobriedade,
com sede no Município de Caeté.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Caminho

da Sobriedade, com sede no Município de Caeté.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2008.
Gláucia Brandão
Justificação: A entidade supramencionada é uma associação

beneficente, voltada para o apoio às pessoas com dependência
química e realiza valoroso trabalho para a recuperação dos
dependentes do álcool e das drogas. Outrossim, desenvolve trabalhos
de prevenção e orientação às famílias dos dependentes, além da
ressocialização dos internos na sociedade. De acordo com a
documentação, pertinente, está em pleno e regular funcionamento há
mais de um ano, e seus dirigentes são pessoas de reputação ilibada,
cumprindo as exigências legais; portanto é merecedora do título que a
tornará de utilidade pública. Solicito aos nobres pares desta Casa a
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.992/2008
Declara de utilidade pública a Associação Projeto Novo Caminhar -

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

Novo Caminhar - Pronoc -, com sede no Município de Caeté.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2008.
Gláucia Brandão
Justificação: A Associação Projeto Novo Caminhar - Pronoc - é

entidade que não tem fins lucrativos e realiza valoroso trabalho junto
àquela comunidade na prevenção do uso de substâncias psicoativas,
no tratamento de crianças e adolescentes com dependência química e
no abrigamento dessas pessoas que se encontram em situação de
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risco ou vítimas de abuso. Conforme documentação que apresenta, a
Associação cumpre todas as exigências legais, sendo merecedora do
título que a declarará de utilidade pública estadual. Para tanto, solicito
aos nobres pares, a aprovação do projeto em escopo.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.993/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Lojistas e

Representantes de Móveis de Minas Gerais - Alormov -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Lojistas

e Representantes de Móveis de Minas Gerais - Alormov -, com sede
no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2008.
Gláucia Brandão
Justificação: A Alormov é entidade que não possui fins lucrativos,

realizando valoroso trabalho junto aos seus associados, com a
promoção do desenvolvimento empresarial, da solidariedade entre a
entidade e órgãos representativos de demais segmentos econômicos
do Estado, além da realização de cursos de capacitação profissional,
no fomento ao desenvolvimento da sociedade. Conforme
documentação que apresenta, cumpre todas as exigências legais,
sendo merecedora do título declaratório de utilidade pública estadual.
Para tanto, solicito aos nobres pares desta Casa a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 1.994/2008
Dispõe sobre a integração de considerações ambientais nas

licitações e nos contratos públicos do Estado de Minas Gerais, a
serem observadas pelos órgãos da administração direta, autarquias,
inclusive as de regime especial, fundações públicas, fundos especiais
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não personificados, pelo seu gestor, sociedades de economia mista,
empresas públicas e demais entidades de direito privado, controladas
direta ou indiretamente pelo Estado de Minas Gerais, prestadoras de
serviço público e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Nas licitações e contratos realizados pela administração

pública estadual direta e indireta deverão ser considerados, como
critério de seleção dos licitantes e contratantes interessados, produtos
e serviços ambiental e socialmente sustentáveis, quando comparados

aos outros produtos e serviços que servem à mesma finalidade.
Parágrafo único - Na comparação de que trata o "caput" deste

artigo, deverão ser considerados a origem dos insumos, forma de
produção, manufatura, embalagem, distribuição, destino, utilização de
produtos recicláveis, operação, manutenção e execução do serviço.

Art. 2º - A administração pública estadual deverá definir o objeto
pretendido no instrumento convocatório e nos contratos
administrativos, mediante a utilização de variantes que considere
ambiental e socialmente sustentáveis, desde que essa escolha não
seja em detrimento da competitividade.

Parágrafo único - As variantes referem-se à descrição alternativa do
objeto pretendido que inclua, além dos requisitos mínimos, elementos
que lhe atribuam sustentabilidade socioambiental.

Art. 3º - Nas compras, sempre que possível, deverá ser considerado
o atendimento a critérios de qualidade ambiental e sustentabilidade
socioambiental no momento da escolha da proposta mais vantajosa
para a administração pública estadual.

Art. 4º - A administração pública estadual estabelecerá um nível de
desempenho dos produtos e serviços que promova maior
sustentabilidade socioambiental do que a estabelecida na legislação,
contanto que não limite o acesso ao contrato administrativo e nem
conduza à discriminação entre os potenciais concorrentes.

§ 1° - A administração pública estadual, no instrum ento
convocatório, ao especificar tecnicamente os produtos a serem
adquiridos, poderá exigir a utilização de materiais específicos que
contribuam com o uso do objeto de forma sustentável.

§ 2° - A administração pública estadual poderá exig ir um processo
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de produção especial para especificar as características de
desempenho, visíveis e ocultas, do produto ou serviço, desde que não
discriminatório e limitante da competitividade.

Art. 5°- No momento do julgamento da proposta econo micamente
vantajosa para a administração pública estadual, deverão ser
ponderadas as considerações financeiras e a sustentabilidade
socioambiental, diferenças estas que deverão estar previstas no
instrumento convocatório.

Art. 6° - Os custos inerentes à utilização imediata  e contínua do
produto ou da execução do serviço que recaiam sobre a
administração pública estadual devem ser considerados na avaliação
da proposta economicamente mais vantajosa.

Art. 7° - Na execução do contrato, o contratado dev erá atender às
seguintes condições específicas ambientais:

I - recuperação ou reutilização, pelo fornecedor, do material de
embalagem e dos produtos utilizados;

II - entrega das mercadorias em recipientes reutilizáveis, sempre que
possível;

III - coleta, reciclagem ou reutilização, pelo fornecedor, dos resíduos
produzidos durante ou depois da utilização ou do consumo de um
produto;

IV - transporte e entrega de produtos químicos (como produtos de
limpeza) concentrados, procedendo-se à diluição no local de
utilização;

V - utilização de produto biodegradável.
Art. 8° - É vedada a aquisição, pelos órgãos e pela s entidades da

administração pública estadual direta e indireta, de produtos ou
equipamentos que contenham ou façam uso das substâncias que
destroem a camada de ozônio – SDOs.

§ 1° - Entende-se por substâncias destrutivas à cam ada de ozônio
aquelas especificadas na Resolução n° 267, de 14 de  setembro de
2000, do Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama.

§ 2° - Excluem-se do disposto no "caput" deste arti go os produtos e
equipamentos considerados de uso essencial, listados no art. 4° da
resolução citada.

Art. 9° - Os órgãos da administração pública estadu al direta e
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indireta somente deverão adquirir, respeitadas as especificações
técnicas das instalações, lâmpadas de alto rendimento e que
apresentem o menor teor de mercúrio entre aquelas disponíveis no
mercado, com base em laudos técnicos fornecidos por institutos
oficiais ou laboratórios com reconhecida competência técnica,
atendendo às normas técnicas estabelecidas na legislação.

Art. 10 - Nas instalações elétricas, somente deverão ser utilizadas
cabos e fios de alta eficiência elétrica e baixo teor de chumbo e
policloreto de vinila (PVC).

Art. 11 - A administração pública estadual deverá implantar,
promover e articular ações objetivando à redução e à utilização
racional e eficiente da água.

Art. 12 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2008.
Inácio Franco
Justificação: Considerando a competência concorrente do Estado

para legislar sobre licitações e contratações, conforme o disposto no §
2° do art. 22 da Constituição Federal, o projeto em  tela estabelece
critérios a serem observados nos processos licitatórios.

A crescente preocupação com o meio ambiente vem sendo
constante objeto de criação de normas protetivas; nesse sentido, não
pode a administração pública se furtar à sua responsabilidade e
contribuirá com diretrizes que envolvam o processo licitatório na busca
pelo equilíbrio entre a qualidade ambiental e a sustentabilidade
socioeconômica.

O processo licitatório deve primar pela observância de critérios que
estimulem as empresas concorrentes a adotarem medidas que
minorizem o impacto negativo de seus produtos e serviços no
ecossistema, estimulando, conseqüentemente, a conscientização das
empresas quanto ao seu papel na preservação do meio ambiente.

A deterioração contínua da camada de ozônio e o aquecimento
global são alguns dos problemas ambientais que enfrentamos
atualmente.

A camada de ozônio é uma concentração de gás ozônio (O3) que
ocorre naturalmente na região da estratosfera, numa altitude que varia
de 14 a 15 quilômetros. Ela funciona como um filtro solar que protege
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o meio ambiente e todos os seres vivos de danos causados pela
radiação ultravioleta do sol.

Por meio de inúmeros estudos e pesquisas, constatou-se que
algumas substâncias produzidas pelo homem, como os cloro
fluorcarbonetos - CFCs -, compostos gasosos de carbono contendo
cloro e flúor, são capazes de destruir a camada de ozônio.

A gradativa redução dessa camada protetora representa um perigo
significativo ao meio ambiente e à saúde humana, uma vez que
permite que níveis cada vez mais altos de radiação atinjam a
superfície terrestre. Essa maior radiação UV, por sua vez, aumenta a
incidência de câncer de pele e catarata e o comprometimento do
sistema imunológico, além de ameaçar o equilíbrio ecológico das
águas, das terras agrícolas e das florestas.

Em 1990, o Brasil confirmou sua participação no conjunto de países
conscientes e preocupados com questões ambientais ao assinar o
Protocolo de Montreal (1987), que conta, atualmente, com a
participação de 191 países e que visa proteger a camada de ozônio,
eliminando a produção e o consumo de substâncias responsáveis pela
sua destruição.

O Brasil não só cumpriu as metas estabelecidas no Protocolo, como,
mais que isso, antecipou-as. O país, exemplo de determinação em
eliminar os CFCs, recebeu em 2007, na 19° Reunião d as Partes do
Protocolo de Montreal - MOP 19 -, um prêmio na categoria
Implementadores do Protocolo de Montreal.

Nessa feita, o projeto elaborado justifica-se na busca pela
manutenção dos bons resultados brasileiros, ao cumprir com
obrigações assumidas de contribuir para a disseminação da
consciência ambiental.

No que se refere às lâmpadas que contêm mercúrio em sua
composição, o objetivo consiste em reduzir sua propagação pelo meio
ambiente e reduzir os riscos à saúde dos cidadãos.

O mercúrio é um metal pesado que, uma vez ingerido ou inalado,
causa efeitos desastrosos ao ser humano, que podem resultar em
inúmeras complicações da saúde, que vão desde dores de cabeça até
o comprometimento do sistema neurológico.

No que se refere aos produtos ou equipamentos com menor teor de
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chumbo e policloreto de vinila (PVC), pretende-se proporcionar a
redução do uso desses potenciais contaminantes ambientais.

O processo de fabricação do PVC faz uso de substâncias químicas
pertencentes ao grupo dos poluentes orgânicos persistentes – POPs.
Chamados de biocumulativos, essas substâncias acumulam-se nos
organismos vivos, não sendo eliminadas com o tempo. São
extremamente prejudicais à saúde humana pela capacidade que
possuem de mimetizar e bloquear determinados hormônios,
principalmente os sexuais, além de afetar enzimas que controlam as
reações bioquímicas no organismo.

Outra importante característica desse tipo de plástico é o seu lento
processo de decomposição, que chega a atingir mais de cem anos.

Já o chumbo, mesmo que em doses baixas, é capaz de provocar
alteração na produção de hemoglobina (molécula presente nas células
vermelhas do sangue, responsável pela ligação com o oxigênio) e
processos bioquímicos cerebrais. Em concentrações mais altas, os
danos causados ao homem podem levar à morte. Portanto, faz-se
necessária a criação de medidas que reduzam sua exposição ao
homem pelo meio ambiente.

O projeto em análise parte de um conjunto de inúmeras medidas
que vêm sendo criadas e aprimoradas visando à garantia da
sustentabilidade do planeta. A questão ambiental faz parte de uma
problemática mundial que cresce em ritmo cada vez mais acelerado.
Por isso, não devemos poupar esforços, no que cabe a esta Casa, na
implementação de medidas que reduzam ou impeçam qualquer
atividade nociva ao meio ambiente.

Conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste
projeto, que só tem a acrescentar e a reforçar o compromisso de
Minas Gerais com as questões ambientais.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.995/2008
Declara de utilidade  pública o Instituto Mineiro de Educação

Superior - Imes -, com sede no Município de Governador Valadares.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Mineiro de
Educação Superior - Imes -, com sede no Município de Governador
Valadares.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2008.
Jayro Lessa
Justificação: O Instituto Mineiro de Educação Superior - Imes -, do

Município de Governador Valadares, é sociedade civil sem fins
lucrativos, de cunho educacional, que desenvolve ações em prol da
cultura do Município e região, promovendo eventos de integração
entre os diversos setores da sociedade, buscando o seu crescimento
econômico e social.

Assim, ao realizar, como disposto em seu estatuto social, atividades
de inclusão, como a oferta de oportunidades de instrução para a
população, a entidade presta serviço de relevante interesse público
em favor do desenvolvimento ético e cidadão do povo de Valadares e
adjacências.

Ademais, em pleno e regular funcionamento desde o dia 11/8/2005,
ela cumpre todos os requisitos legais, pelo que faz jus ao título
declaratório de utilidade pública.

Por estas razões, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.996/2008
Dispõe sobre a criação do Programa Estadual de Reciclagem

Ambiental Participativa - Perap -, por meio da inclusão das instituições
de ensino estaduais e suas conveniadas e a concessão de Créditos
Acadêmicos Ambientais - Caam - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o Programa Estadual de Reciclagem Ambiental

Participativa - Perap -, com postos de coleta seletiva de resíduos
sólidos e líquidos recicláveis, tais como: garrafas PET, embalagens e
sacolas plásticas, vidros, borrachas e também óleos em geral.

Art. 2º - O referido programa define como posto de coleta de
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resíduos sólidos e líquidos recicláveis toda instituição de ensino
estadual de educação infantil, pré-escola, ensino fundamental, médio,
superior, educação especial e educação para jovens e adultos
(suplência) e suas conveniadas de caráter público municipal, estadual
e federal ou mesmo privada.

§ 1º - Entende-se como resíduos sólidos separáveis e recicláveis:
I - papel, papelão e derivados e celulose;
II - polímeros: garrafas de plásticos e embalagens plásticas em

geral;
III - vidros: garrafas, copos e lâmpadas alógenas;
IV - metais: latas de óleo, condimentos e leite em pó e outras;
V - borrachas: pneus em geral e demais derivados;
VI - baterias: pilhas e baterias;
VII - vidros especiais: lâmpadas fluorescentes;
VIII - eletrônicos e informática: gabinete de computadores,

impressoras, teclados, monitores, rádios e televisores.
§ 2º - Os materiais separáveis, porém não recicláveis, conforme

citado nos incisos VI e VII, serão encaminhados aos respectivos
fabricantes para que estes dêem a destinação adequada.

§ 3º - Os materiais descritos no inciso VIII deverão ser
encaminhados para desmontagem, separação e reciclagem.

§ 4º - Entende-se como líquidos recicláveis os óleos ou fluidos de
origem vegetal ou animal, utilizados em cozinhas residenciais,
comerciais e industriais para preparação de alimentos, fabricados à
base de soja, canola, milho, girassol, palma, amendoim, demais
sementes oleaginosas ou gordura animal. Esses materiais podem ser
utilizados para fabricação de produtos de limpeza ou combustíveis
como, por exemplo, o “biodiesel”.

Art. 3º - Todos os materiais recebidos pelos postos de coleta
deverão ser separados para instituições sem fins lucrativos,
conveniadas com as Associações de Pais e Mestres - APMs - ou
conveniadas diretamente com a própria instituição de ensino, com o
objetivo de comercializar esses materiais e utilizar os recursos obtidos
em prol de projetos educacionais na mesma unidade na qual foi
recolhido.

Parágrafo único - As unidades de ensino, as APMs e as instituições
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sem fins lucrativos com estas conveniadas deverão encaminhar
mensalmente à Secretaria de Estado de Educação e à Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad -
através da Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam -, relatórios
de prestação de contas com os totais arrecadados em cada instituição
de ensino, o resultado das ações comerciais totais no período, o
repasse efetivamente realizado para essas instituições de ensino e os
projetos desenvolvidos com os recursos, de acordo com a respectiva
contribuição.

Art. 4º - As instituições de ensino deverão desenvolver metodologia
de gratificação aos alunos que participarem dos programas de entrega
de resíduos recicláveis por meio de Caams e conceder premiações de
mérito, com o objetivo de educar, incentivar e perpetuar a participação
de todos os alunos e da comunidade.

Art. 5º - As despesas decorrentes desta lei correrão a conta de
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2008.
Maria Lúcia Mendonça
Justificação: A geração e a destinação dos líquidos e resíduos

sólidos no meio ambiente, tornou-se uma das principais preocupações
mundiais. Isso ocorre devido ao crescimento do consumo de produtos
industrializados, aliado à elevada utilização dos materiais descartáveis
e ao aumento populacional dos países em desenvolvimento, como o
Brasil, que se refletem no aumento do volume de resíduos gerados.

A quantidade de lixo produzida diariamente por um ser humano é de
aproximadamente 5 quilogramas. Somando-se toda a produção
mundial, os números são assustadores. Cada tonelada de papel
reciclado representa 3m³ de área disponível nos aterros sanitários. A
energia economizada com a reciclagem de uma garrafa de vidro é
suficiente para manter acesa uma lâmpada de 100 Watts durante
quatro horas. Com a reciclagem de uma lata de alumínio economiza-
se o suficiente para manter ligado um aparelho de televisão durante 3
horas.

Uma garrafa plástica ou de vidro pode levar 1 milhão de anos para
se decompor e se reintegrar ao meio ambiente. Uma lata de alumínio,
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de 80 a 100 anos. A cada tonelada de papel produzida, 12 árvores
são abatidas, sendo que uma tonelada de papel reciclado significa
economia de três eucaliptos e 32 pinus, árvores usadas na produção
de celulose. Porém, todo esse material pode ser reaproveitado,
transformando-se em novos produtos ou matéria-prima, sem perder
suas propriedades.

Separando todo lixo produzido em residências, comércios e
indústrias, estaremos evitando a poluição e impedindo que a sucata
se misture aos restos de alimentos, o que facilita seu
reaproveitamento pelas indústrias e poupa os recursos naturais do
planeta.

Este projeto visa, além da imediata contribuição ao meio ambiente, a
formar indivíduos críticos e participativos no que se concerne às
questões ambientais, estimulando a sensibilização e a
conscientização de toda a comunidade escolar (pais, alunos,
educadores e colaboradores de forma geral) quanto à temática dos
resíduos recicláveis, da coleta seletiva e da reciclagem, bem como o
seu reaproveitamento.

Para que um programa de educação ambiental comunitária obtenha
sucesso, as instituições de ensino devem, em primeiro lugar, dar
exemplo à comunidade, ensinando na prática como se faz a coleta e a
destinação, demonstrando seus benefícios e suas vantagens. Para
elaboração dessa ação, não se faz necessária nenhuma proposta
pedagógica complexa. Esta prática deve ser trabalhada no cotidiano,
como se fizesse parte da cultura comunitária, para que, assim, os
alunos possam adquiri-la e implantá-la por livre iniciativa, inclusive em
suas residências, mudando alguns hábitos e costumes, como o
simples despejo do óleo de cozinha comum no esgoto, por falta de
alternativa de descarte, o que representa portanto, um enorme passo
rumo à sustentabilidade ambiental.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo
Governador do Estado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 1.269/2007, nos
termos do § 2º do art. 173, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 1.997/2008
Declara de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento

Comunitário da Aldeia, com sede no Município de Lajinha.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de

Desenvolvimento Comunitário da Aldeia, com sede no Município de
Lajinha.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2008.
Tiago Ulisses
Justificação: O Conselho de Desenvolvimento Comunitário da

Aldeia, com sede em Córrego da Aldeia, no Distrito de Prata de
Lajinha, Município de Lajinha, encontra-se em pleno e regular
funcionamento desde 8/9/99, cumprindo suas finalidades estatutárias
e sociais no que concerne às atividades assistenciais, beneficentes e
filantrópicas.

Trata-se de uma entidade sem fins lucrativos, com duração
indeterminada, que não distribui lucros, vantagens ou bonificações a
seus membros, dirigentes ou mantenedores, sob nenhuma forma, e
não remunera os membros de sua diretoria.

A entidade tem como finalidade congregar órgãos e pessoas
interessadas em melhorar as condições sócio-econômicas da
comunidade; reunir recursos disponíveis, materiais, humanos e
assistenciais, através da união de esforços, pondo-os à disposição da
comunidade para executar programas de desenvolvimento; trabalhar
pelo desenvolvimento sustentável da agricultura e pecuária e pela
melhoria do nível de vida e de bem-estar da população de sua área de
abrangência; prestigiar, estimular e ajudar as iniciativas que
beneficiem a comunidade, priorizando as destinadas à preservação
ambiental; e servir de ligação entre a população da localidade e a
urbana, aumentando o seu intercâmbio.

Como visto, a entidade atende aos requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, razão pela qual rogo a meus pares a
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.998/2008
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente e
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Promocional dos Moradores do Município de Cantagalo - ASDMC.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Beneficente e Promocional dos Moradores do Município de Cantagalo
- ASDMC -, com sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2008.
Wander Borges
Justificação: A Constituição da República e a Lei nº 8.742, de 1993,

definem a Assistência Social como uma política voltada para a
proteção à família, à gestante, à criança, ao adolescente e ao idoso, o
amparo de crianças e adolescentes carentes, a integração no
mercado de trabalho, a reabilitação e integração das pessoas
portadoras de deficiências. Configura-se como política não
contributiva, realizada por meio de um conjunto integrado de ações de
iniciativa pública e da sociedade, pauta-se nos princípios da
universidade da cobertura e do atendimento, da seletividade e da
distributividade na prestação dos benefícios e serviços.

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

Destarte, diante da necessidade da redução das desigualdades
sociais, a sociedade civil organizou-se e, na data de 1º/10/2006, foi
fundada a Associação Beneficente e Promocional dos Moradores do
Município de Cantagalo, pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, de natureza beneficente e de promoção social.

A entidade em comento apresenta as finalidades estatutárias
seguintes: promoção da filantropia e de amparo à população de baixa
renda, prevenção da marginalidade da criança, do jovem e do adulto,
promoção de atendimentos nas áreas de educação, saúde e
recreação, realização de reuniões sociais com finalidades
beneficentes, culturais e cívicas e colaboração em obras de
assistência preventiva, terapêutica e educacional.

Como visto, a entidade presta relevantes serviços à comunidade,



75

uma vez que desenvolve ações que visam a atender às crescentes
demandas das pessoas em situação de vulnerabilidade social ou
econômica, possuindo como propósito contribuir para seu
desenvolvimento humano e promover sua inclusão social.

Diante de todo o exposto, pacífico é o fato de que a associação
busca a construção de uma sociedade mais democrática, respaldada
em uma alternativa de desenvolvimento que contemple a inclusão
social com justiça, sustentabilidade do meio ambiente e
universalização dos direitos sociais, culturais, ambientais, civis e
políticos.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta
Casa para o reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela
entidade.

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

PROJETO DE LEI Nº 1.999/2008
Dispõe sobre a obrigatoriedade do uso da expressão “Se beber, não

dirija!”, nos cardápios de bares, restaurantes, boates e
estabelecimentos congêneres, localizados no Estado de Minas Gerais,
e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Torna obrigatório o uso da expressão “Se beber, não dirija!”,

nos cardápios de bares, restaurantes, boates e estabelecimentos
congêneres, localizados no Estado de Minas Gerais.

§ 1º - Para os fins previstos nesta lei, considera-se bebida alcoólica
a bebida potável com teor alcoólico superior a 13 º GL (treze graus
Gay Lussac);

§ 2º - A expressão citada no “caput” deste artigo deverá ser
impressa em local visível, destacada de forma legível e em cor
diferenciada do restante do texto.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei implicará a
penalidade de:

I - advertência formal, na primeira autuação;
II - multa administrativa de 200 (duzentas) Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais - Ufemgs.
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Parágrafo único - Em caso de reincidência, a multa será aplicada em
dobro.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor no prazo de sessenta dias a contar
da data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2008.
Wander Borges
Justificação: A bebida alcoólica é uma espécie de substância

psicotrópica que, além de causar a dependência, compromete regiões
do cérebro responsáveis pela memória, aprendizagem, motivação e
autocontrole. É considerada, ainda, uma droga depressora, tendo em
vista que provoca efeitos semelhantes aos da depressão, tais como:
sonolência, tonturas, distúrbios do sono, náuseas, vômitos, fala
incompreensível e comprometimento de reflexos.

Por tais razões, a ação depressiva do álcool no cérebro e no sistema
nervoso central reduz as capacidades mental e física, diminuindo a
habilidade para condução de veículos. É notório que o ato de dirigir
exige habilidade, prudência e coordenação motora; contudo os citados
requisitos são facilmente comprometidos com a ingestão de
substância alcoólica.

No País, os acidentes de trânsito provocam, aproximadamente, 35
mil mortes por ano. Entre as principais causas dos eventos citados,
temos a perigosa combinação entre o álcool e a direção.
Comparativamente, é como se, a cada dois dias, um avião com 200
pessoas a bordo caísse em território nacional e matasse todos os
passageiros.

Corroborando as assertivas mencionadas, recente pesquisa
realizada pelo Departamento de Medicina Legal da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo demonstrou que, na Capital
paulista, 45% dos envolvidos em acidentes de trânsito estavam
alcoolizados.

É necessário frisar, ainda, que no período das festas de fim de ano,
a combinação de bebidas alcoólicas e o maior fluxo de veículos
representa um aumento médio de 20% do número de acidentes de
trânsito, causando 36 mil mortes por ano, consoante informações
coletadas no Ministério da Saúde.

Cenário tão lamentável deve ser urgentemente combatido,
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especialmente, por meio de ações educativas e conscientizadoras dos
perigos advindos do abuso do uso dessas substâncias por condutores
de veículos automotores.

Destarte, a proposição em tela visa a conscientizar o motorista que a
embriaguez, mesmo em estado leve, compromete gravemente a sua
segurança e a dos demais usuários das vias de trânsito, tendo em
vista que indivíduos que ingerem pequenas quantidades de
substâncias alcoólicas já podem apresentar sintomas que prejudicam
a direção de veículos.

Este projeto de lei almeja atingir principalmente pessoas com idade
entre 18 e 24 anos, faixa etária que, segundo pesquisa realizada pela
Secretaria Nacional Antidrogas, concentra o maior consumo de
bebidas alcoólicas no País.

Ante o exposto, contamos com o apoio dos nobres pares a que esta
proposição seja aprovada.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.000/2008
Declara patrimônio histórico e cultural do Estado de Minas Gerais a

renda turca de bicos originária de Sabará.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada patrimônio cultural de Minas Gerais a renda

turca de bicos originária de Sabará.
Art. 2º - Cabe ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis

para o registro do bem cultural de que trata esta lei, nos termos
definidos no Decreto nº 42.505, de 15 de abril de 2002.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2008.
Wander Borges
Justificação: A renda turca é uma espécie de renda confeccionada

manualmente, com o auxílio de agulhas. Em razão de suas
características e do processo de sua confecção, cogita-se ser essa
forma de artesanato originária da renda palestina; contudo, diferencia-
se desta pela direção de seu nó.

Historiadores noticiam que a renda turca foi introduzida no País no
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séc. XVIII, por meio de artesãos estrangeiros que chegavam ao Brasil.
Foram repassadas as técnicas às rendeiras, que exerciam o saber
nos limites de suas residências, o qual foi transmitido às mulheres de
todas as gerações.

Posteriormente, em meados do séc. XX, no Município de Sabará, a
Sra. Nair Pinto, ampla conhecedora da técnica de confecção, agregou
novos procedimentos aos já conhecidos para a feitura da renda,
criando a renda turca de bicos.

No início da década de 80 do séc. XX, a criadora da nova técnica,
em idade avançada e preocupada com o desaparecimento desse
saber, o transmitiu à Sra. Nilza Starling Almeida. Esta última, por meio
do Programa Educativo do Museu do Ouro, difundiu o conhecimento
da feitura da renda turca de bicos e, conseqüentemente, preservou a
técnica, transmitida a outras rendeiras locais, sendo seu processo de
feitura conhecido e desenvolvido apenas no Município de Sabará.

A renda turca de bicos configura um traço distintivo do saber
regional, representando importante bem do patrimônio imaterial
mineiro, característico da cultura sabarense.

É relevante enfatizar que a Constituição da República, em seu art.
23, III, atribui à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios a competência comum de promover a proteção de
documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural,
monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos. O
art. 24, VII, conferiu à União, aos Estados e ao Distrito Federal a
competência para legislar sobre a proteção ao patrimônio histórico,
cultural, artístico, turístico e paisagístico.

Com o escopo de promover a proteção do patrimônio cultural
brasileiro, a Carta Magna, em seu art. 216, §1º, dotou o poder público
de formas de acautelamento, entre as quais os inventários, os
registros, a vigilância, o tombamento e a desapropriação.

O regulamento citado no projeto de lei, qual seja, o Decreto nº
42.505, de 15/4/2002, que versa sobre o processo de registro que
consubstancia a proposição em tela, dispõe que o registro do bem
imaterial ocorrerá com a inscrição em um dos quatro Livros de
Registro: o Livros dos Saberes, o Livro das Celebrações, o Livro das
Formas de Expressão e o Livro dos Lugares.



79

Pacífico é o fato de a renda turca de bicos fazer parte do patrimônio
cultural imaterial do Estado de Minas Gerais, visto que o referido bem
é transmitido de geração em geração, originando sentimentos de
identidade e continuidade, que terminam por contribuir para o respeito
à cultura e à criatividade humana.

Isso posto, contamos com o apoio dos nobres pares para que a
proposição em tela seja aprovada.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.001/2008
Institui a Semana Estadual de Valorização das Forças Armadas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual de Valorização das

Forças Armadas.
Parágrafo único - A semana prevista no “caput” deste artigo será

celebrada, anualmente, no mês de setembro.
Art. 2º - A Semana instituída pelo art. 1º desta lei objetiva promover

a valorização das instituições nacionais permanentes e regulares que
compõem as Forças Armadas:

I - Marinha;
II - Exército;
III - Aeronáutica.
Art. 3º - Na Semana a que se refere esta lei serão desenvolvidos,

em todo o Estado, especialmente nas escolas públicas, palestras,
debates, seminários, entre outros eventos relacionados à divulgação
das ações destinadas à defesa da Pátria, à garantia dos poderes
constitucionais e da lei e da ordem, praticadas pelas Forças Armadas.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2008.
Wander Borges - Antônio Júlio.
Justificação: Denominam-se Forças Armadas o conjunto das forças

militares de uma nação, que englobam os três ramos especializados
correspondentes ao mar, à terra e ao ar, respectivamente, Marinha,
Exército e Aeronáutica (Força Aérea). Trata-se de instituições
nacionais, permanentes e regulares, organizadas com base na
hierarquia e na disciplina, destinando-se à defesa da Pátria, à garantia
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dos poderes constitucionais, da lei e da ordem.
Ao Exército Brasileiro são atribuídas importantes competências,

entre as quais encontram-se: colaborar com o desenvolvimento
nacional e a defesa civil, manter-se permanentemente integrado à
Nação, preservar as tradições, a memória e os valores morais,
culturais e históricos. Além disso, cabe ao Exército, em consonância
com a estrutura político-estratégica da Nação, modernizar e
racionalizar a estrutura organizacional, desenvolver uma doutrina
dinâmica, moderna e ajustada à realidade brasileira, capacitar a força
terrestre para atuar como eficaz instrumento de combate nos âmbitos
externo e interno, etc.

Compete à Marinha do Brasil proteger, bem como promover a
segurança da navegação no mar, nos rios e lagos nacionais.
Constituem, ainda, atribuições desta instituição a orientação e o
controle da Marinha Mercante, prestar contribuições para a formação
de políticas nacionais atinentes ao mar e às águas interiores, aplicar
as leis e fiscalizar seu cumprimento no mar e nas águas interiores,
zelar pelas fronteiras marítimas nacionais, prestar assistência a
populações carentes em locais distantes, acessíveis somente por
barco, e promover o desenvolvimento tecnológico em diversas áreas
de atuação.

À Aeronáutica cabe defender o Brasil, impedindo o uso do espaço
aéreo brasileiro e do espaço exterior para a prática de atos hostis ou
contrários aos interesses nacionais. Apresentam-se como atribuições
subsidiárias do Exército: cooperar com o desenvolvimento nacional e
a defesa civil, orientar, coordenar e controlar as atividades de aviação
civil, prover a segurança da navegação aérea, contribuir para a
formulação e a condução da política aeroespacial nacional,
estabelecer, equipar e operar a infra-estrutura aeroespacial,
aeronáutica e aeroportuária, operar o correio aéreo nacional e
cooperar na repressão a delitos transnacionais.

Diante de tão nobres e relevantes missões, concluímos que seja
necessária a instituição de uma semana de divulgação do trabalho
dessas importantes instituições, que merecem todo o nosso respeito,
trabalhando com bravura para a defesa de nosso país e para o
desenvolvimento nacional.
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Destarte, apresento o projeto de lei em tela e aguardo, de meus
nobres pares, o acolhimento necessário para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.002/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

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

Comunitária do Bairro Názia - Ascna -, com sede no Município de
Vespasiano.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2008.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: A Associação Comunitária do Bairro Názia é uma

entidade beneficente de caracteres cultural, assistencial e de
promoção humana que tem como finalidade coordenar os movimentos
sociais dessa comunidade na busca de atendimento por suas
demandas educacionais, econômicas e sociais. Para alcançar esse
objetivo, desenvolve a união de esforços e a mobilização de recursos
para possibilitar aos moradores do Bairro Názia melhor entendimento
dos problemas que os afetam, além de elaborar e coordenar planos
que possam melhorar a sua qualidade de vida.

Diante dessas considerações, esperamos contar com o apoio dos
nobres pares à aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-
la de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.003/2008
Declara de utilidade  pública  a  Associação - Ação Mineira para a

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

Mineira para a Educação - AME -, com sede no Município de Belo
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Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 7 de fevereiro de 2008.
Alberto Pinto Coelho
Justificação: A Associação - Ação Mineira para a Educação,

entidade sem fins lucrativos, tem por escopo fomentar, apoiar e
incentivar ações que promovam a qualidade de vida, ligadas à
valorização da educação, da cultura, da saúde, do esporte, do lazer,
do meio ambiente e da assistência social.

Para alcançar esse objetivo, realiza projetos e atividades
socioeducativas, estimula a parceria, o diálogo e a solidariedade entre
os segmentos da comunidade e desenvolve a cultura do trabalho
voluntário.

Diante dessas considerações, esperamos contar com o apoio dos
nobres pares à aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-
la de utilidade pública.

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

REQUERIMENTOS
Nº 1.742/2008, do Deputado Adalclever Lopes, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Ipatinga Futebol Clube pelos
10 anos de sua fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.743/2008, do Deputado Fahim Sawan, em que solicita seja
formulado apelo ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado com
vistas à realização de obra de adequação do Fórum de Uberaba.

Nº 1.744/2008, do Deputado Rômulo Veneroso, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Gilson Soares Lemes,
Juiz de Direito da Comarca de Betim, pelo recebimento da Medalha
Desembargador Hélio Costa. (- Distribuídos à Comissão de
Administração Pública.)

Nº 1.745/2008, do Deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Escola Estadual Professor
Salatiel de Almeida, localizada em Muzambinho, pelo brilhante
desempenho de seus alunos no último Enem. (- À Comissão de
Educação.)
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Nº 1.746/2008, do Deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja
formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. Gilberto
Souza e Silva, Prefeito Municipal de São Francisco do Glória, ocorrido
em 13/1/2008, em Piúma (ES). (- À Comissão de Assuntos
Municipais.)

Nº 1.747/2008, do Deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Vasco da Gama Futebol
Clube, de Esmeraldas, pela conquista da 47ª Copa Itatiaia de Futebol
Amador. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.748/2008, do Deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Padre Danilo Mamede de
Campos Rodrigues pelos 35 anos de vida religiosa. (- À Comissão de
Cultura.)

Nº 1.749/2008, do Deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja
formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. José Braga,
ex-Deputado, ocorrido em 8/1/2008, nesta Capital. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Nº 1.750/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Toyota do Brasil pelos 50
anos de atividades no País. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 1.751/2008, do Deputado Paulo Cesar, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Carlos Luppi, Presidente
Nacional do PDT, e com o Sr. Manoel Costa, Presidente desse Partido
em Minas Gerais, pelo transcurso do 86º aniversário de nascimento do
ex-Governador Leonel de Moura Brizola.

Nº 1.752/2008, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
formulada manifestação de apoio ao pronunciamento feito pelo
Deputado Federal Paulo Abi-Ackel em 14/11/2007, atinente ao
excesso de medidas provisórias enviadas à votação na Câmara dos
Deputados. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.753/2008, da Comissão de Educação, em que solicita seja
formulado apelo à Secretaria de Educação com vistas à criação de
cargos de nutricionista em sua estrutura funcional. ( - Semelhante
proposição foi apresentada anteriormente pela Comissão de
Participação Popular. Anexe-se ao Requerimento nº 1.686/2007, nos
termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)
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Nº 1.754/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulada manifestação de aplauso aos Srs. José Alves,
Prefeito Municipal de Itaobim, Manoel Rodrigues e Jean Mark Freire
Silva, Vereadores à Câmara Municipal de Itaobim, pela implantação
do serviço de hemodiálise no Município.

Nº 1.755/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulada manifestação de aplauso aos Srs. Aécio Neves,
Governador do Estado, e Marcus Pestana, Secretário de Saúde, pela
implantação do serviço de hemodiálise no Município de Itaobim. (-
Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº 1.756/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Defesa Social e ao
Chefe da Polícia Civil com vistas à implantação de delegacias
especializadas de atendimento à mulher nas regiões do Estado que
ainda não contam com tal serviço. (- À Comissão de Segurança
Pública.)

Nº 1.757/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja encaminhado ao Secretário de Defesa Social e ao Chefe
da Polícia Civil pedido de informações sobre a previsão para a
implantação de delegacias especializadas de atendimento à mulher
nas regiões do Estado que ainda não contam com tal serviço. (- À
Mesa da Assembléia.)

Das Deputadas Elisa Costa, Cecília Ferramenta, Gláucia Brandão,
Maria Lúcia Mendonça e Ana Maria Resende em que solicita seja
realizado seminário legislativo, precedido de encontros regionais,
tendo como tema a Lei nº 11.340, de 2006, Lei Maria da Penha, com o
objetivo de avaliar a sua implementação em cada uma das regiões do
Estado e contribuir para o planejamento de novas ações.

Proposições Não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber as seguintes proposições:
REQUERIMENTOS

Do Deputado Wander Borges em que solicita seja formulada
manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. José Braga, ex-
Deputado, ocorrido em 7/1/ 2008.

Do Deputado Agostinho Patrús Filho em que solicita seja formulada
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manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. José Braga, ex-
Deputado, ocorrido em 7/1/ 2008.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Comissão

de Participação Popular e do Deputado Giberto Abramo (2).
Oradores Inscritos

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.
O Deputado Weliton Prado - Boa-tarde. No final do ano passado,

criticamos o alarme do possível racionamento de energia. Naquele
momento, alertamos que as declarações poderiam fazer parte de uma
manobra para pressionar o aumento da conta de luz. Denunciamos e
mostramos todos os documentos.

As previsões meteorológicas mostram que o volume de água seria
muito maior, não daria para comparar com o do ano passado. Mas a
grande imprensa “embarcou” no alarme do racionamento. Foram
manchetes de todos os grandes jornais: “Consumidor pagará conta
por causa da falta de chuvas”; “Especialistas alertam que
racionamento de termelétricas encarecerá a geração de energia”; “A
conta de escassez de chuvas que ameaça levar o Brasil a uma nova
crise de falta de energia elétrica será paga pelo consumidor com o
aumento da tarifa de luz”.

Isso muito nos estranha, justamente por ser nesse período. Essas
divulgações foram feitas por toda a imprensa também no início do mês
de janeiro. O que muito nos estranha é ser justamente na véspera do
período de análise dos reajustes de todas as companhias de energia
elétrica do País. E há uma agravante: aqui em Minas Gerais há a
revisão tarifária da Cemig, que aconteceu há cinco anos, em 2003.
Pasmem: há cinco anos, o consumidor teve um aumento na conta de
luz de mais de 31%. E, justamente nesse período, houve essa
divulgação em massa pela grande imprensa, pela TV, apresentando o
risco de racionamento. A prova disso está aí.

Infelizmente, às vezes a memória dos veículos de comunicação é
muito curta. Ninguém mais fala que os reservatórios estão
transbordando. Há hidrelétrica cuja barragem se rompeu, inundando
cidades e cidades.

Hoje os jornais dizem que as chuvas estão prejudicando muito:
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“Chuva já fez 10 mortos em Minas Gerais”. Subiu para 10 o número
de pessoas que morreram em decorrência das fortes chuvas que
caíram no Estado desde 1° de outubro. Nunca choveu tanto. Nos 20
primeiros dias do mês de janeiro choveu muito mais que os 30 dias de
janeiro do ano passado. São Paulo ficou praticamente debaixo de
chuva. O que as hidrelétricas fizeram? Abriram as comportas, deram
vazão à água para falar que os reservatórios estavam baixos, para
criar todo esse alarme e para criar um sentimento, aliás, o que deu
certo, porque a possibilidade de redução da tarifa de energia, que era
de responsabilidade da Aneel, praticamente caiu por terra, do ponto
de vista dos percentuais necessários. Então, é muito importante
pressionar. Estamos cumprindo o nosso papel.

Gostaria de dizer que não paramos nem um dia, desde o final do
ano passado, durante o Natal, o Ano-Novo, durante todo o mês de
janeiro, e agora durante o carnaval. Continuamos firmes com a
campanha pela redução da tarifa de energia elétrica em Minas Gerais,
cuja energia residencial é a mais cara do Brasil. Recolhemos
assinaturas. Nossa meta é colher mais de meio milhão de assinaturas
e entregar à Aneel, que já definiu o dia, será no dia 28 de fevereiro, no
Sesc JK, perto da Praça da Liberdade, onde acontecerá audiência
pública. Todo cidadão tem o direito de participar e todo cidadão pode
encaminhar a sua proposta. A Aneel já colocou em consulta pública,
em consulta popular a sua proposta. Então, o cidadão já pode
encaminhar a sua proposta solicitando redução da tarifa de energia
elétrica da Cemig. O índice de redução previsto pela Aneel é de
9,72%. Isso não quer dizer que reduzirá 9,72%, é apenas o índice
previsto. Pode reduzir mais, como aconteceu em São Paulo, onde
houve uma pressão muito grande por parte da população. Lá estava
previsto uma redução de 11% e houve uma redução de 12,66%. Esse
é um índice médio.

Pode haver um valor maior para o comércio e a indústria e um valor
menor para as residências. Vai depender de quê? Da pressão e da
mobilização da população. Por isso contamos com o apoio e com o
engajamento de todas as entidades, das igrejas, dos sindicatos, para
que entrem na campanha dos demais Deputados para colher o maior
número de assinaturas. E que a população encaminhe as suas



87

propostas, que, por lei, devem ser analisadas. Qualquer cidadão pode
enviar um “e-mail” à Aneel, que é obrigada a analisá-lo. Escreva o
valor de redução que deve ser, de 15%, 20% ou 30%. Não importa o
valor, pode ser a proposta mais absurda, que ela será analisada, é
obrigatório analisar qualquer proposta encaminhada pelo cidadão.

Gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão contribuindo
para a campanha. De modo especial, gostaria de agradecer ao
movimento estudantil, ao Otoniel, que está fazendo uma campanha de
forma permanente em Belo Horizonte, na Praça Sete, debaixo de
chuva ou sol. Não há tempo ruim, de manhã, à tarde e à noite. Se
chegar de madrugada no metrô, estará lá o Paulinho, de Contagem,
coordenando a campanha naquela cidade, onde já colheu milhares e
milhares de assinaturas, assim como o Otoniel em Belo Horizonte, o
Bebeto, o Soró, o Davi, na cidade de Betim; os companheiros em
Montes Claros, o Fábio; no Sul de Minas, o Gilmar em Uberlândia, os
companheiros do Triângulo. Já se colheu um grande número de
assinaturas. Colocamos uma meta de meio milhão de assinaturas e
vamos entregá-las no dia 28 em audiência pública. Pela primeira vez
pressionaremos para valer.

Na audiência pública passada da revisão tarifária, há cinco anos,
havia uma meia dúzia de gatos-pingados. Foram poucas propostas.
Agora não. Será mais de meio milhões de assinaturas. Vamos
mobilizar a população para encaminhar suas propostas. Depois, no
mês de março, ficaremos acampados na porta da Aneel, em vigília,
cobrando um posicionamento firme e sério da Aneel, que tem a
responsabilidade de defender o consumidor. Sabemos que há sérias
críticas em relação ao papel das agências de nosso país, que,
infelizmente, não defendem o consumidor. Estamos com firmeza
nesse ato. O Deputado Federal Elismar Prado, que está na
campanha, já apresentou denúncia no Tribunal de Contas para
analisar os últimos reajustes concedidos pela Aneel.

Só para se ter uma idéia, no ano passado a Cemig solicitou o maior
reajuste de todas as companhias de energia elétrica do País, mais de
20%. A Aneel autorizou 6,5%, e eles, coitadinhos, não satisfeitos,
achando muito pouco, recorreram. O recurso será julgado. Na
audiência pública do dia 28 vamos pressionar todos os Diretores da
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Aneel para que neguem o recurso da Cemig, que solicitou um
aumento de mais de 20%. Não está definido que vai reduzir 9,72%,
pode reduzir mais, menos ou nada. A Cemig não quer que reduza
nada.

E, pasmem!, a Cemig teve um faturamento no ano passado de
R$2.000.000.000,00. É muito dinheiro. O povo não agüenta mais
pagar essa conta. A questão é muito séria. O valor das contas é
elevado. Segundo pesquisas oficiais da Federação do Comércio, a
conta de luz é o que mais pesa no orçamento doméstico, pesando
mais que medicamentos, alimentação e transporte juntos. O povo não
agüenta mais contas tão altas. Só para se ter uma idéia, nos últimos
10 anos, o aumento da conta de energia elétrica chegou a quase
500%. Só neste governo tivemos mais de 100% de aumento. É a
energia mais cara do País. É muito mais cara que no Ceará, que no
Rio de Janeiro, que no Espírito Santo, que no Rio Grande do Sul. Aqui
em Minas Gerais o valor cobrado pela energia elétrica é quase o
dobro do valor cobrado em São Paulo, no Amapá e em outros
Estados. O valor de ICMS cobrado em Minas Gerais para as
residências é de 30%.

Ninguém vai me calar. Vou ocupar a tribuna todos os dias. Não
vamos parar o movimento. Vamos pressionar de forma permanente.

Muitos não acreditavam, mas, pela primeira vez na história, não
haverá aumento na tarifa de energia elétrica.

Queria, aliás, fazer uma denúncia de algo que muito nos estranha,
porque o movimento está firme, está tendo uma grande participação
da população de Minas Gerais, com milhares e milhares de
assinaturas - está havendo fila no Psiu para assinar o abaixo-assinado
-, porque existe uma pressão muito grande: a audiência pública, que
deveria ser realizada no dia 30 de março, como aconteceu há cinco
anos, foi antecipada. Por que anteciparam a audiência pública em 30
dias? Porque ficaram medo do povo, da mobilização popular. A
população está na rua, os estudantes estão pressionando em todos os
cantos do Estado. Existe um grande clamor. O povo não agüenta mais
pagar tarifas tão elevadas da conta de luz. Não dá mais. Não existe
nenhuma justificativa.

A Cemig controla o monopólio em Minas Gerais com 96%. Pergunto,
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então, para que a população reflita: quando uma empresa tem
concorrência, vai fazer uma divulgação do serviço que presta para
atrair os consumidores; quando uma empresa tem o monopólio, vai
divulgar seus serviços para quê? Por que vai gastar milhões e milhões
com publicidade? Fazemos aí uma reflexão em relação às manchetes
publicadas em toda a imprensa estabelecendo um clima de terror,
falando da possibilidade de aumento da tarifa de luz em razão do nível
de água dos reservatórios. Agora está provado que nunca choveu
tanto no nosso país como agora.

Concedo aparte ao Deputado Lafayette de Andrada para fazer suas
considerações de forma democrática.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Só gostaria de
lembrar ao Deputado Weliton Prado que, nas suas colocações,
esquece-se de dizer que a Cemig é a companhia que tem a maior
extensão de cabeamentos do Brasil. Tem 10 vezes mais que o Rio de
Janeiro, 12 vezes mais que o Ceará, e nem por isso a conta de luz em
Minas Gerais é 10 vezes mais cara que do Rio de janeiro ou 12 vezes
mais cara que do Ceará. O cabeamento é um dos itens que mais
influencia no preço da tarifa. O cabeamento tem que chegar ao local e
tem que ter as equipes de manutenção. Se temos 10 vezes mais
cabeamento, temos 10 vezes mais equipes de manutenção.

Temos de lembrar que a luz tem de estar à disposição nas moradias
24 horas. O Deputado sai de casa e vem para a Assembléia, mas a
luz permanece lá. Na hora em que ele chegar e apertar o interruptor, a
luz tem que acender. Para isso é necessário que haja manutenção e
cabeamento, item que mais encarece a energia.

Agora, Minas Gerais, na verdade, considerando esses elementos,
tem a energia mais barata do Brasil e não uma energia dez vezes
mais cara do que a do Estado do Ceará e doze vezes mais cara do
que a Estado do Rio de Janeiro. Então, o Deputado teria, na verdade,
é de agradecer ao Governador Aécio Neves a eficiência da Cemig, por
termos a energia mais barata do Brasil. Obrigado.

O Deputado Weliton Prado - Agradeço, Deputado. O povo sabe a
realidade. O nosso território é maior do que o dos outros, portanto, há
mais consumidores e, por sua vez, o lucro da Cemig é muito maior. O
injusto é o consumidor “pagar o pato”, pagar a conta.
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No que se refere ao consumidor residencial, quando a conta chega,
ele tem de pagar. Se isso não ocorrer, a Cemig vai à casa dele e corta
a energia. Não há brincadeira, pois ela vai lá e usa a tesoura, não
importando se o cidadão é idoso, se tem criança ou doente. O cidadão
não tem como negociar.

Quando se trata das grandes indústrias, que faturam bilhões,
milhões e milhões de reais, os ditos consumidores livres, há
possibilidade de negociar a conta da Cemig. Eles pagam muito mais
barato, até seis vezes menos. Quem paga essa diferença, essa
compensação? Joga-se na planilha, e o cidadão, a dona de casa, o
pequeno e o médio comerciantes ficam com o prejuízo. São eles,
então, que pagam pelas grandes indústrias, que negociam um preço
bem baixinho com a Cemig, restando ao cidadão comum, depois,
pagar a conta.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Caro Deputado, essa
discussão precisa ir mais longe. Hoje, as empresas e o comércio
estão todos funcionando com gerador. V. Exa. sabia disso?

Estou trazendo esta semana uma lista de dez supermercados que, a
partir das 18 horas, automaticamente, funcionam com geradores
movidos a óleo diesel, porque não conseguem pagar a conta à Cemig,
que cobra um valor excessivo.

Então, há alguma coisa errada nisso. Quero, aliás, saber quem são
os fornecedores desses geradores. Acho que há um esquema por trás
disso.

Acredito que, se a Assembléia tivesse realmente autonomia de
atuação parlamentar, no que se refere à Cemig, deveria criar uma CPI
para investigá-la. Essa empresa nunca esteve tão ruim como
fornecedora de energia elétrica. Ela faz, por esse motivo, esse
excesso de publicidade visando a encobrir as deficiências que tem
hoje.

Assim, nessa discussão, Deputado Weliton, V. Exa. terá um parceiro
e um companheiro. Trarei documentos.

Há uma empresa em Pará de Minas que está há um ano tentando
funcionar, mas não é possível porque a Cemig não consegue fornecer
energia elétrica.

Então, estamos vivendo hoje o Estado da mentira. A Cemig é a
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empresa mais mentirosa que existe e por isso faz esse excesso de
publicidade. Como empresa única, não haveria necessidade de fazer
publicidade e gastar esse dinheirão. Na verdade, é para encobrir, na
grande imprensa, as suas deficiências.

V. Exa., então, está de parabéns. Tenho certeza de que essas
nossas caminhadas terão resultado.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Não gastarei nem
isso, Deputado. Solicitei aparte para comunicar a V. Exa., a este
Plenário, aos companheiros da imprensa, da TV Assembléia, a qual
tive o prazer de criar há 12 anos, que acabei de assinar um
requerimento pedindo a retirada do projeto que autoriza a venda de
bebida nos estádios de futebol do Estado de Minas Gerais.

Falando em energia, com toda a energia, gostaria da energia deste
Plenário para a aprovação desse requerimento, a fim de discutir mais
com a sociedade um assunto que está em pauta. Muito obrigado.

O Deputado Adalclever Lopes (em aparte) - Caro Deputado Weliton
Prado, quero deixar registrado o nosso posicionamento e contestar os
Deputados que me precederam, mesmo o meu colega de bancada,
Deputado Antônio Júlio, meu amigo.

Quero dizer que a melhor empresa, em todo o mundo talvez, em
energia é a Cemig. É a melhor empresa que temos no Brasil. Trata-se
de uma instituição séria e correta.

Minas Gerais está muito satisfeito com os serviços prestados pela
Cemig. Assim, a afirmação feita é do Deputado, e não da maioria do
PMDB, que tem sido bem atendido nos maiores e melhores
Municípios de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Weliton Prado - A campanha continuará firme e forte.
Não temos medo de cara feia, tampouco de empresa poderosa, com
faturamento estrondoso. Continuaremos a mobilização com abaixo-
assinado solicitando que toda a população encaminhe uma proposta à
Aneel, por “e-mail”, até o dia 27 de fevereiro.

Agradeço, por fim, ao movimento estudantil, a toda a moçada, ao
sindicato, à Igreja, que estão firmes conosco nessa campanha. Muito
obrigado.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.
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O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, Deputado Alberto
Pinto Coelho, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, iniciarei meu
pronunciamento, que hoje trata de assunto de suma importância para
uma região do Estado de Minas Gerais.

Em 17/4/2007, o Governador sancionou a Lei nº 16.698, que criou a
Copanor, empresa subsidiária da Copasa, com o objetivo de planejar,
projetar, executar, ampliar, remodelar, explorar serviços públicos de
abastecimento de água e de esgotamento sanitário, assim como a
coleta, a reciclagem, o tratamento e a disposição final dos lixos
urbano, doméstico e industrial, a drenagem e o manejo de águas
pluviais urbanas em localidades das regiões do Norte de Minas, do
Jequitinhonha e do Mucuri.

Foi criada, então, a Copanor, subsidiária da Copasa, com o objetivo
de atender a pequenas localidades do Norte de Minas, do
Jequitinhonha e do Mucuri. Refiro-me a localidades de 200 habitantes
a 5 mil habitantes, as quais receberiam o investimento e passariam a
ter o serviço de água e esgotamento sanitário feito pela Copanor, e
não pela Copasa.

Esse projeto trará resultado maravilhoso. Ainda não trouxe, porque é
recém-criada. Esse projeto, em longo e médio prazos, trará inúmeros
benefícios à população mineira. Tenho a certeza de que ele já é
referência para todos os Estados do País que têm empresas
concessionárias de água e esgoto, para que caminhem pela mesma
trilha do Governador Aécio Neves, que teve a excepcional idéia de
criar a Copanor. A Copanor hoje já atende a 92 Municípios, Deputado
Dimas Fabiano, nas regiões do Norte de Minas, do Jequitinhonha e do
Mucuri.

Desde meu primeiro  mandato -  estou  no segundo ano do meu
segundo mandato -, defendo uma região sobre a qual já tive
oportunidade de falar ao Governador e ao atual Vice-Governador,
Prof. Anastasia. Falei da minha, até certo ponto, indignação. Espero
que essa palavra não seja entendida de maneira equivocada. Sinto
indignação porque há uma região no Estado de Minas Gerais, do
Centro-Nordeste mineiro, da sub-bacia do Suaçuí e do Santo Antônio,
que possui Municípios com as mesmas características do Norte de
Minas, do Jequitinhonha e do Mucuri, mas que não são atendidos com
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projetos, como não foram atendidos com a criação da Secretaria
Extraordinária do Norte de Minas, do Jequitinhonha e do Mucuri.

Refiro-me a uma pequena parcela de Municípios que infelizmente
estão esquecidos, que permanecem adormecidos quase no centro do
Estado de Minas Gerais. Esses Municípios têm as mesmas
características dos do Norte de Minas, do Jequitinhonha e do Mucuri,
infelizmente, e dizemos isso com toda a tristeza. Queria estar aqui
exaltando o poderio econômico e financeiro da região; todavia,
infelizmente, ela possui as mesmas características, até índice de
desenvolvimento humano pior que de regiões do Norte de Minas, do
Jequitinhonha e do Mucuri.

Na região do Centro-Nordeste mineiro estão inúmeros Municípios,
como Guanhães, Peçanha, Água Boa, Santa Maria do Suaçuí, São
Pedro do Suaçuí, Materlândia, Serra Azul de Minas, Rio Vermelho,
que precisam da atenção do poder público estadual, da mesma
atenção que o governo do Estado tem dispensado ao Norte de Minas,
ao Jequitinhonha e ao Mucuri. Por conta disso, em uma visita que o
Vice-Governador Anastasia fez à cidade de Guanhães, em agosto do
ano passado, na presença de todos os Prefeitos de nossa região
entreguei a ele a minuta de um projeto que dois ou três dias depois
apresentaria aqui na Assembléia Legislativa pedindo a inclusão dos
Municípios das sub-bacias do Suaçuí e do Santo Antônio na recém-
criada Copanor, que hoje atende a 92 Municípios e aproximadamente
a 463 localidades. Há R$545.000.000,00 disponíveis, tudo do caixa do
Tesouro estadual, sem um centavo do governo federal. Esses
recursos são todos do Estado para investimento no tratamento de
água e da coleta de água e esgoto dessa subsidiária da Copasa. Isso
tudo a fundo perdido. Esses recursos serão investidos, a fundo
perdido, nessas comunidades e distritos com mais de 200 habitantes
e com menos de 5 mil habitantes.

Por conta disso, pedi ao Vice-Governador que analisasse com
carinho a possibilidade de incluir esses 68 Municípios dessas duas
sub-bacias na recém-criada Copanor. Já estive com ele por mais de
uma vez após a apresentação dessa proposta.

Quero, mais uma vez, aqui do Plenário da Assembléia Legislativa,
exercendo o papel que a população daquela região me delegou de ser
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um dos seus representantes aqui na Assembléia Legislativa, para
pedir, mais uma vez, a sensibilidade do governo do Estado, da própria
Copasa. O Presidente da Copanor é um ex-companheiro nosso, um
grande amigo, com quem aliás conversei hoje a respeito de detalhes
da própria Copanor, nosso amigo Márcio Kangussu, que conhece
essa região do Centro-Nordeste e concorda conosco, para que
possamos incluir esses 68 Municípios na Copanor.

Pedimos, mais uma vez, ao governo do Estado boa-vontade,
pedimos que analise com carinho a possibilidade, para que possamos,
ainda em 2008, tirar do papel esse sonho da região de receber o
mesmo tratamento do Norte de Minas, do Jequitinhonha e do Mucuri.

Não discuto aqui que eles não mereçam, porque todos merecem,
sim, esse carinho especial do governo do Estado. Eles precisam
mesmo de um olhar especial do governo do Estado, mas nossa região
do Centro-Nordeste também precisa.

Nada melhor do que a inclusão desses 68 Municípios na recém-
criada Copanor, ou seja, para mostrar a boa-vontade do governo do
Estado com uma região que está esquecida e foi esquecida por
dezenas de governos que passaram pelo Estado de Minas Gerais.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Quero parabenizá-lo pelo
seu pronunciamento e pela sua defesa daquelas cidades que V. Exa.
tão bem representa aqui na nossa Assembléia. Concordo com o seu
ponto de vista, com sua solicitação. Em uma das cidades da região,
mais propriamente em Santo Antônio do Itambé, o rio que nasce aí,
por uma questão de um pequeno desvio, não cai no Jequitinhonha e
cai em outro rio que deságua na Bacia do Rio Doce.

Muitas atividades de que Santo Antônio do Itambé precisa têm de
ser resolvidas em Governador Valadares, que fica a quase 300km de
Itambé, enquanto Diamantina está a menos de 60km de Santo
Antônio do Itambé. Essas questões precisam ser revistas. Não pode
haver apenas um índice ou uma referência para classificar em qual
bacia uma cidade ou setor deva permanecer.

Deveremos ter outras análises, principalmente do ponto de vista
prático. V. Exa. coloca, com muita objetividade, a necessidade de
essa cidade pertencer também à Copanor e ter outros benefícios que
o Jequitinhonha tem e que ela também poderia ter. Parabenizo-o pelo
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seu pronunciamento e me coloco solidariamente a seu lado, em
defesa dessa cidade.

Também gostaria de citar o exemplo de Itambé; por questões
mínimas, o seu rio se desvia, em certo ponto, para um lado que vai
dar na bacia do Rio Doce, e, se ele se desviasse para o outro lado, iria
coincidir com o Jequitinhonha. Fato é que, por isso, ele, no
Jequitinhonha, seria atendido em Diamantina. Então, o Hemocentro, o
Hemominas está lá em Valadares. Dessa forma, quando existe a
necessidade de um tipo de sangue, é preciso buscá-lo em Valadares,
a 270km de Itambé, enquanto que na outra regional, em Diamantina,
no Jequitinhonha, ele estaria apenas a 60km. Parabéns pelo seu
pronunciamento.

O Deputado Gustavo Valadares - Muito obrigado, Deputado Doutor
Viana. Conto com V. Exa. nessa luta.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Aproveitando a deixa, quero
dizer a V. Exa. que hoje é aniversário do nosso Senador Eliseu
Resende, que todos aqui, não só os do DEM, desejamos parabenizá-
lo.

O Deputado Gustavo Valadares - Muito obrigado pela lembrança.
Fica aqui o meu abraço ao Senador Eliseu Resende, que tão bem nos
representa no Senador Federal.

O Deputado Jayro Lessa (em aparte) - Deputado Gustavo
Valadares, gostaria de parabenizá-lo por seu pronunciamento e dizer
que nós aqui da Assembléia votados naquela região do Vale do Rio
Doce, do Rio Suaçuí e naquelas cidades tão pobres como qualquer
uma do Norte de Minas e do Vale do Jequitinhonha, infelizmente
estamos esquecidos por esse Governador Aécio, por esse governo de
Minas, que ainda não olhou para aquela região com o mesmo olhar
com que tem olhado para a região do Jequitinhonha, quando criou
uma secretaria especial para aquela área.

Entendo que a Copanor, hoje comandada pelo Deputado Márcio
Kangussu, só vai fazer o Márcio sair na frente, visto que ele é um
profundo conhecedor da nossa região, para que o seu pedido seja
realmente implementado e para que a nossa região possa beneficiar-
se desses mais de R$500.000.000,00 que estão nos caixas da Cemig
e da Copasa, para que a nossa região tenha os benefícios que ela
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merece e precisa.
O mais importante é que o Governador Aécio realmente tome

medidas em razão desse conhecimento. Não sei por que ele ainda
não fez isso. Qual o motivo de o Vale do Jequitinhonha e o Norte de
Minas terem recebido tantos benefícios e a nossa região, que é tão
pobre quanto, ou até mais pobre que algumas cidades daquela região,
não ser vista com os olhos com que são vistos o Norte de Minas e o
Vale do Jequitinhonha?

Meus parabéns. V. Exa. pode contar conosco, para que possamos
realmente implementar esse projeto.

O Deputado Gustavo Valadares - Muito obrigado, Deputado Jayro
Lessa. Também conto com a sua participação, força e liderança, para
poder fazer esse sonho tornar-se realidade.

Só tenho a elogiar o trabalho e a idéia que teve o Governador Aécio
Neves, quando criou a Copanor. Trata-se de uma empresa que hoje
possui R$545.000.000,00 para serem investidos a fundo perdido, ou
seja, os Municípios não vão precisar investir um centavo sequer. Todo
esse dinheiro do governo estadual é a fundo perdido; aliás, a Copanor
vai praticar tarifas até um terço menores que a da Copasa. Na média,
ela vai praticar tarifas 50% mais baratas e contratará mão-de-obra
local, aliás com base em estudos regionais, para ver qual será a
remuneração dos seus funcionários. A remuneração será a
remuneração que é praticada nas regiões. É justamente por conta
disso que ela consegue uma tarifa de 50% até 75% mais barata que
as praticadas pela Copasa.

Mais uma vez, gostaria de pedir a sensibilidade do Governador, para
que ele atenda a esse pedido que não é somente deste Deputado que
subiu à tribuna para falar, mas também dos outros Deputados que
representam tão bem aquela região. Então, o nosso desejo é incluir
esses 68 Municípios das sub-bacias do Suaçuí e do Rio Santo Antônio
na recém-criada Copanor, a fim de que possamos, ainda no ano de
2008, passar a usufruir os R$140.000.000,00, que estão previstos só
para este ano, em investimentos na Copanor e nas localidades onde
ela possui abrangência.

Gostaria de poder contar com a sensibilidade de todos os
parlamentares. Aliás, vou solicitar uma audiência com o Governador
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Aécio Neves e com o Vice-Governador Anastasia, com a presença de
todos os Prefeitos desses 68 Municípios, para, mais uma vez, tentar
sensibilizá-los quanto à importância da inclusão desses Municípios na
Copanor.

O Deputado Paulo Cesar (em aparte) - Caro Presidente e colegas
Deputados, faço este aparte ao Presidente da Comissão de
Transporte, Comunicação e Obras Públicas para trazer um assunto de
suma importância para a nossa região Centro-Oeste e para o Estado
de Minas Gerais. A imprensa da região noticiou que no último final de
semana foi fechado o aeroporto de Divinópolis para pouso noturno.
Fizemos um trabalho com os Deputados da região, para que o
Governador autorizasse o balizamento daquele aeroporto, o qual foi
feito - um balizamento muito importante para toda região e o Estado,
pois se trata de um aeroporto de suporte para o Aeroporto de Confins
em caso de urgência. Mas o aeroporto foi fechado, porque algumas
lâmpadas foram furtadas, e o Prefeito mandou retirar o restante para
evitar que também fossem roubadas. Solicitamos a V. Exa., como
Presidente da Comissão de Transporte, Comunicação e Obras
Públicas, que nos ajude e faça um apelo para que o Prefeito retorne
com a iluminação e aquele aeroporto volte a funcionar para pouso
noturno. Que o Prefeito coloque segurança durante a noite, para que
não ocorram furtos. Obrigado.

O Deputado Gustavo Valadares - Para concluir, gostaria de dizer
que, para essa mesma região, cuja inclusão na Copanor estamos
pleiteando, pleiteamos também o balizamento do aeroporto da cidade
de Guanhães, que também irá resolver os problemas de locomoção
de pessoas enfermas dessa região. Faço essa solicitação ao governo,
para que inclua Guanhães no projeto de balizamento dos aeroportos.
E no Município de Divinópolis, que já possui balizamento, o Prefeito
abre mão dele. Doutor Rinaldo, V. Exa., que é de lá, também deve
estar triste em ver isso. Numa cidade que já possui balizamento, o
Prefeito o retira e deixa o aeroporto sem o instrumento mais
importante para receber vôos noturnos. Fica nossa insatisfação e, por
meio da comissão, faremos requerimento solicitando ao Prefeito que
retorne com o balizamento. Obrigado.

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

Srs. Deputados e público que nos assiste pela TV Assembléia.
Lamentavelmente, ocupamos a tribuna desta Casa para abordar um
fato ocorrido em Vespasiano e o qual é preciso esclarecer. É
necessário ocupar esta tribuna para que mais pessoas em nosso
Estado saibam o que aconteceu de fato durante o carnaval na cidade
de Vespasiano. São fatos lamentáveis, e poderia ser melhor se as
autoridades estivessem imbuídas do propósito de prestar o que há de
melhor para a população - trabalho voltado para a coletividade -,
estivessem à altura da envergadura do cargo, ou, pelo menos,
reconhecessem a importância do seu cargo para a população do
Estado e do Município.

O fato ocorreu no dia 2 de fevereiro, em pleno sábado de carnaval,
por volta da zero hora. Foi feito um acordo prévio entre os
organizadores do carnaval, a Secretaria de Cultura, com aval do
Prefeito da cidade de Vespasiano, com as autoridades da segurança
pública e com a Polícia Militar. Estavam presentes os Oficiais que
estavam comandando, inclusive o Comandante da 11ª Região, Cel.
Gontijo. Foi feito um acordo prévio de que naquela data as
comemorações teriam uma previsão de encerramento à zero hora.

Pois bem, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Deputada, a Cap.
Adriana, que comandava o policiamento de carnaval em Vespasiano,
observando esse acordo prévio assinado pelo Prefeito, pela Secretária
de Cultura e pelo Comando da Polícia Militar em Vespasiano, ao
aproximar-se a zero hora - horário combinado no acordo, por escrito -,
abordou a pessoa que estava na coordenação do evento, a senhora
que também respondia pela Secretaria de Cultura, para que ela
comunicasse ao locutor que o evento seria encerrado por volta de
zero hora.

Mas, ao tentar fazer essa comunicação à Sra. Carla Fagundes,
assessora da Secretaria de Cultura, esta apontou para o Prefeito de
Vespasiano, Sr. Ademar José da Silva, dizendo que era ele quem ela
deveria procurar. A Capitã, então, desceu do palco, onde se
encontrava a Sra. Carla Fagundes, e dirigiu-se ao Prefeito para dizer-
lhe que aquele evento tinha uma previsão de término, por um acordo
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de que o próprio Prefeito tinha participado, e que até mesmo o efetivo
previsto não poderia suportar evento mais prolongado, já que nessa
época a Polícia Militar é acionada em todo o Estado para reforçar o
policiamento da festividade do carnaval - um serviço extraordinário
prestado pela Polícia Militar.

Mas, pasmem, senhoras e senhores, aquele que é responsável pelo
Município, que deveria dar-se ao respeito e cuidar dos interesses
coletivos, dirigiu-se de forma muito grosseira à Cap. Adriana,
desacatando a Capitã e os demais policiais que ali se encontravam e
incitando a população de Vespasiano a vaiar a Polícia Militar, usando
até a seguinte frase: “Vamos dar uma vaia para a Polícia Militar, que
quer acabar com o evento de carnaval e está acabando com a cidade
de Vespasiano”. Ou seja, o Prefeito Ademar José da Silva foi de uma
infelicidade, uma inabilidade e uma inexperiência totais. De forma
desrespeitosa, o Prefeito, além de solicitar a 10 mil pessoas que
vaiassem a Polícia Militar, ainda incitou-as a agredir os policiais, pois
nesse momento ele disse mais, segundo o boletim de ocorrência
registrado pela Polícia Militar e datado de 2 de fevereiro, que passo a
ler:

“Em ato contínuo, ele pegou o microfone do evento e começou a
incitar a população contra a Polícia Militar, dizendo: ‘A Polícia Militar
está ‘pisando na bola’, gente; ela não quer deixar a gente prosseguir
com a festa; a Polícia está acabando com Vespasiano. Eles são um
bando de covardes. Peço um ‘uh’ para a Polícia Militar; vamos vaiar a
Polícia, gente. Agora eu quero ver o policial de merda que vai me
prender’. Em seguida, desceu as escadas, empurrando a Cap.
Adriana e os policias que estavam presentes, ainda dizendo: ‘Quero
ver quem é a policial de merda que vai me prender’.”

Tudo isso em um total desrespeito, uma total falta de equilíbrio e de
responsabilidade por parte daquele que está à frente da Prefeitura de
um Município. Agora mesmo eu dizia ao ilustre Deputado Ademir
Lucas, por várias vezes Prefeito de Contagem, que achava
inadmissível um Chefe do Poder Executivo chegar ao ponto de tratar
policiais dessa maneira. Como tem a coragem de incitar a população
a praticar um crime?

Como se dirige a um policial da forma como se dirigiu, com falta de
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equilíbrio, de respeito, de competência, de habilidade política, para
tratar de um assunto que não era tão grave?

Tive oportunidade de conversar com o Comandante da 11ª Região,
que disse que, se ele lhe tivesse ligado, certamente teria ligado de
imediato para a Capitã, para que ela flexibilizasse um pouco mais e
anunciasse que o evento estaria terminando. Mas não foi isso que o
Prefeito fez. Além de continuar dizendo isso e tantas palavras de
baixo calão, naquele momento o Sgt. Jaílson, juntamente com sua
guarnição, deu-lhe voz de prisão, e ele não acatou a ordem de
parada. Resistiu esquivando-se das guarnições e dando socos contra
os policiais.

Estavam presentes no evento cerca de 10 mil pessoas, e, em virtude
da incitação do Prefeito, vários infratores e funcionários da Prefeitura
passaram a agredir os policiais militares, na tentativa de impedir a sua
prisão. Durante o tumulto, o Sr. Ademar José chutou a boca do Sd.
Fernandes, causando-lhe um corte profundo nos lábios e quebrando-
lhe três dentes.

Fico pensando como um moço desses consegue alçar-se à
condição de Prefeito. Será que não sabe que cabe à Polícia Militar a
manutenção da ordem pública prevista no art. 144 da Constituição da
República? Não cabe ao Prefeito ou aos órgãos municipais fazer
policiamento ostensivo e preventivo. Fatos como esse são
lamentáveis. Nos 853 Municípios, esse é um fato raro de acontecer,
envolvendo um Prefeito da forma como envolveu. Sabemos que a
maioria absoluta dos Prefeitos são sérios, interagem muito bem com a
Polícia Militar e com a Polícia Civil e sabem exatamente qual é sua
competência.

Senhores e senhoras, Deputados e Deputadas, imaginem se no
Município o Juiz falar que ele é autoridade, o Promotor falar que ele é
que é autoridade e o Delegado falar que ele é quem manda. Será que
a Constituição da República não prevê a competência de cada
autoridade? Será que não descreve o rol de competências? Será que
ele deveria fazer isso da forma como foi feito?

Pasmem, senhores e senhoras, não é a primeira vez que o Sr.
Prefeito Ademar José da Silva cria esse tipo de transtorno. No dia
22/6/2006, quando da comemoração de um jogo da Seleção



101

Brasileira, centenas de pessoas se aglomeraram em via pública. Esse
mesmo Prefeito, de forma idêntica, tentou persuadir um Soldado a
fechar o trânsito. O Soldado lhe disse que as viaturas estavam
empenhadas, o efetivo policial que estava ali não dava conta de fazer
isso e que ele poderia acionar o comando do batalhão. O Sgt.
Luciano, que estava comandando o policiamento no local, abordou o
Prefeito dizendo-lhe que não tinha condições de fazer isso e que as
viaturas estavam empenhadas. O Prefeito desacatou o Sargento,
xingando-o e ameaçando transferi-lo para outro Município, e ligou
para o Cel. Gontijo aos berros, aos prantos, exigindo a saída do
Sargento. Isso não é comportamento de um Prefeito, de alguém que
está dirigindo os rumos de uma cidade.

É bom deixar claro que há poucos Prefeitos que ainda acham que
são chefes de polícia. Já disse outras vezes aqui que é muito simples
ser chefe de polícia. Faça a inscrição na Acadepol para ser Delegado
de Polícia, faça o curso e será chefe de polícia, na Polícia Civil, assim
como o Dr. Marco Antônio Monteiro, que é Delegado de carreira,
alçado ao cargo de Chefe da Polícia Civil. Se quer ser Comandante da
Polícia Militar, ingresse na carreira da Polícia Militar, à Rua Diabase,
que será Oficial da Polícia Militar e percorrerá os postos. Mas não
podemos admitir que o Chefe do Poder Executivo queira fazer tudo a
seu bel-prazer, de acordo com sua conveniência.

Em 22/6/2006 ele queria fechar a rua “na marra”, esquecendo-se de
que existe uma Constituição da República e que no seu próprio
Município há um órgão de trânsito responsável, e que este informou
não haver planejamento.

Pasmem, Sras. e Srs. Deputados, diante do vexame e, pior ainda,
da ousadia, do despreparo e da falácia desse Prefeito, que chegou a
dar um chute na boca do Soldado, quebrando-lhe os dentes e
cortando-lhe os lábios.

Estaremos à disposição dos policiais que foram agredidos. Aliás,
poremos à disposição os advogados para que, por meio do devido
processo legal, o Prefeito seja acionado a fim de que responda
judicialmente pelos atos praticados. Conforme me disseram
anteriormente, aliás, um companheiro que assistiu à matéria, uma das
senhoras entrevistadas falou que ele estava alcoolizado. Não
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podemos admitir isso. É necessário que tenhamos a clareza da
competência de cada autoridade, que, por determinação da mesma
Lei Maior, ou seja, da Constituição da República, deve interagir,
conversar, comunicar-se uma com a outra. As Polícias Militar e Civil, a
Prefeitura, o Ministério Público e o Judiciário que estão no local devem
ter o único e exclusivo objetivo: o bem-estar da coletividade. Todavia,
não foi isso o que passou pela cabeça do Prefeito.

Quanto a esses fatos que ocorreram em 22 de junho, disse também
ao Sgt. Luciano: “Quem manda nesta cidade sou eu, Sargento”. É
como se pudesse mandar em todos os órgãos e Poderes e todas as
instituições estivessem subordinadas à sua pessoa; além disso, como
se não houvesse pacto federativo e o Município e o Estado não
tivessem o seu rol de responsabilidades e cada uma das instituições
não tivesse um dever constitucional previsto.

É bom que se deixe claro a esse Prefeito que no Brasil prevalece o
Estado Democrático de Direito e que este é regido por lei; aliás, não
há Estado Democrático de Direito que não o seja. O Prefeito não está
acima da lei, assim como o Deputado, o Juiz e o Presidente da
República.

Sr. Presidente, já encerrando o meu pronunciamento, gostaria de
destacar a infelicidade desse Prefeito, a sua incompetência e falta de
maturidade e responsabilidade. Esse, sim, merece uma vaia da
população de Vespasiano pelo ato inconseqüente e irresponsável,
ocasionando um grande tumulto entre a Polícia Militar e a população.
Repito: esse, sim, mereceria uma vaia. Aliás, a melhor vaia para esse
tipo de governante é nas urnas. Neste ano haverá novamente eleição
para Prefeito do Município de Vespasiano. Esse não merece o voto do
cidadão consciente de Vespasiano em razão de total despreparo e
irresponsabilidade. Até mais, diria que queria fazer propaganda dele
próprio. Todavia, foi muito infeliz com a sua atitude. Nota zero para o
Prefeito de Vespasiano. Estaremos prontos para dar apoio à
assessoria jurídica e aos policiais militares dessa cidade. Muito
obrigado, Sr. Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Deputados e
telespectadores da TV Assembléia, acompanhamos por meio do
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noticiário o lançamento hoje da Campanha da Fraternidade. Quanto
ao tema, precisamos usar esse tempo para apoiar a defesa da vida.
Nos últimos tempos, temos acompanhado a afoiteza de muitos
querendo implantar, de qualquer forma, a morte de crianças no Brasil.
É interessante que isso vem embrulhado como algo progressista - é
progressista ser abortista, apoiar o aborto. Lamento isso. Não existe
algo mais atrasado do que o aborto, a matança de crianças.
Poderíamos buscar na história vários fatos que apoiariam essa nossa
afirmativa. Temos, por exemplo, na história dos povos orientais, o
Vale de Inon, em Jerusalém, destinado justamente à morte de
crianças, de recém-nascidos. As crianças novas eram oferecidas a
Baal. Naquele vale eram as crianças assassinadas. Na história
mundial, há várias outras situações igualmente revoltantes.

Com o apoio da Comissão de Direitos Humanos da Assembléia
Legislativa, Belo Horizonte receberá, a partir do dia 20 de fevereiro, na
Biblioteca Pública, localizada na Praça da Liberdade, uma exposição
de desenhos das crianças aprisionadas no campo de concentração de
Terezin, na Tchecoslováquia. São crianças que fizeram esses
desenhos na Segunda Guerra Mundial, quando morreram 6 milhões
de judeus. Das 15 mil crianças que foram levadas para o campo de
concentração de Terezin, sobreviveram 100. Repito: de 15 mil
crianças, sobreviveram 100.

Então, não há nada mais atrasado do que o aborto, do que o
assassínio de crianças, do que a exploração sexual de crianças.
Essas pessoas que defendem o aborto vêm vestidas com um manto
de progresso, apresentando-se como pessoas progressistas. Muito ao
contrário: são atrasadas. Na verdade, é para comemorar a iniciativa
de discutirmos um tema desses, levantado pela Igreja Católica.
Queremos apoiar esse movimento.

Com muito prazer, concedo aparte ao Deputado Eros Biondini.
O Deputado Eros Biondini (em aparte) - Deputado João Leite,

gostaria de parabenizar V. Exa. por abordar esse tema e também
pelas palavras de sabedoria e conhecimento. Durante todo este ano,
estaremos lado a lado com a Frente Parlamentar em Defesa da Vida e
contra o Aborto, da Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais. Uma frente verdadeiramente atuante. Estaremos não só em



104

Belo Horizonte, no Estado de Minas Gerais, mas também em todo o
Brasil, até mesmo fora do País, já que teremos também oportunidade
para debater esse assunto em Portugal, nos Estados Unidos e na
América Latina, para mostrarmos a mobilização dos legisladores e dos
governantes.

Teremos vários eventos, Deputado João Leite, que nos mobilizarão,
como, por exemplo, o I Encontro Brasileiro de Legisladores e
Governantes pela Vida, que será realizado também no próximo dia 20
de fevereiro, em Brasília, uma iniciativa da Frente Parlamentar em
Defesa da Vida, da Câmara dos Deputados. Essa será uma
oportunidade de se mostrarem todos os legisladores e governantes
que estão realmente a favor da vida e contrários a todas as iniciativas
de assassinato de fetos e embriões, nessa cultura da morte que leva
alguns de nós, legisladores, a propor projetos e leis abortistas.

Também amanhã estarei representando a frente parlamentar desta
Casa no I Congresso Internacional em Defesa da Vida, em Aparecida,
aliás já está acontecendo desde ontem, com o seu término previsto
para o próximo domingo, quando estarão reunidos cientistas, médicos,
doutores, advogados e teólogos de todo o mundo. Estarão debatendo
o tema da defesa da vida e da luta contra o aborto.

Lembro que a Campanha da Fraternidade, que se inicia hoje em
todo o Brasil, não é exclusiva da Igreja Católica: é sim uma campanha
ecumênica, em que várias igrejas, como a Metodista, a Presbiteriana
e outras, também fazem parte da mobilização. A meu ver, não poderia
haver um tema tão próprio, adequado, importante e relevante como o
da defesa da vida, neste ano. Portanto, quero corroborar as suas
palavras e, mais uma vez, parabenizar todos os parlamentares que,
de mãos dadas, estão a favor da vida e dizem “não” ao aborto em
qualquer situação. Nada justifica o aborto, apesar de todo o sofrimento
e toda a injustiça por que passam as mulheres. Repito: o aborto não
se justifica em nenhuma situação. Parabéns a V. Exa.!

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Eros Biondini. V. Exa.
trouxe outras informações da luta que acontece em todo o mundo
contra essa avalancha: a tentativa permanente de banalizar cada vez
mais a vida. V. Exa. tem-se mostrado um grande lutador em defesa da
vida, representando sempre a nossa Frente Parlamentar em Defesa
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da Vida e contra o Aborto.
Com muito prazer, concedo aparte ao Deputado Vanderlei Miranda.
O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Cumprimento meu

amigo e companheiro neste Parlamento Deputado João Leite, o
Deputado Eros Biondini e colegas que, assim como nós, defendem a
vida em todas as suas instâncias.

Primeiramente, quero parabenizar V. Exa. pela abordagem de tema
tão importante e preocupante para todos nós. Quero parabenizar
também o Deputado Eros Biondini pelo aparte. Uma vez que ele é um
dos representantes do segmento católico nesta Casa, aproveito para
parabenizar a CNBB pela iniciativa de lançar essa brilhante campanha
em favor da vida.

Queremos também somar a esse momento a nossa defesa em favor
da vida. Aliás, Deputado João Leite, fico muito feliz em ver que, nos
últimos dias, algumas ações em defesa da vida foram empreendidas
no nosso país. O decreto que proibiu a venda de bebidas alcóolicas
nas estradas é uma delas. Hoje o jornal já traz a notícia de que houve
redução de 23% de mortes por acidentes nas nossas estradas.
Alguém pode dizer que é uma coincidência. Vamos esperar o
desdobramento dessa proibição para constatarmos que não é uma
coincidência, e sim uma realidade. A proibição da venda de bebidas
alcóolicas nas estradas já está produzindo efeitos, assim como a
campanha pelo desarmamento - temos demonstração de seus efeitos.
Enfim, fico muito feliz de ver que algumas ações estão sendo
empreendidas e estão logrando êxito no nosso país.

No caso do aborto, quero dizer que, além dessa iniciativa, uma
manifestação contrária muito pertinente e inteligente foi a relacionada
à pílula-do-dia-seguinte. Não estou discutindo a questão da pílula
como ela se apresenta, mas, sim, a do dia seguinte. Quanto à pílula-
do-dia-seguinte, entendemos que, se houve relação na véspera e ela
é tomada no dia seguinte, com certeza aniquilou-se uma vida, porque
já houve a fecundação.

Então, para nós, essa ação de proibir ou de lutar contra as
facilidades de acesso à pílula-do-dia-seguinte creio ser uma bandeira.
Vamos, irmanados nesse propósito, caminhar firmes na defesa de
qualquer ação que vá ao encontro dos interesses de todo ser humano
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e do direito à vida, direito este que nunca pode ser negado. Parabéns
a V. Exa.

O Deputado João Leite - Obrigado, Deputado Vanderlei Miranda.
Recentemente, desta tribuna, V. Exa tratou da morte de crianças
indígenas. É algo lamentável que está acontecendo no nosso país. O
mais grave: no nosso país, os que defendem que a cultura indígena
possa matar suas crianças - uma criança que nasce com um pé
defeituoso ou com uma mão defeituosa pode ser enterrada viva - são
os avançados, modernos, progressistas, já os atrasados são os que
defendem essas crianças. Portanto, V. Exa. foi muito feliz ao trazer o
tema a esta Casa.

Precisamos estar na luta contra a morte dessas crianças indígenas
que são enterradas vivas nas nossas aldeias. O sangue dessas
crianças clama por uma luta permanente em defesa da vida.

Quero agradecer, Sr. Presidente, esta oportunidade e terminar com
um momento tão feliz do salmista Davi, na Bíblia, no Salmo 139,
quando ele diz: “Tu criaste, ó Deus, cada parte do meu corpo, tu me
formaste na barriga da minha mãe. Eu era ainda uma massa
informe”...

Temos de defender essa vida que está no ventre das mães e hoje
está sendo atacada por esses abortistas de plantão, vestidos de
progressistas. Não ao aborto. Não à morte. Sim à vida. Salvemos as
crianças brasileiras, as crianças indígenas. Muito obrigado.

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

1ª Fase
Abertura de Inscrições

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

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

comunicações apresentadas nesta reunião pela Comissão de
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Participação Popular - aprovação, na 33ª Reunião Ordinária, em
13/12/2007, das Propostas de Ação Legislativa nºs 34 a 41, 85, 92,
93, 94, 97, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 184, 188 a 191, 193 a 199,
308, 312, 315, 316, 319, 326, 329, 331, 336, 338, 340, 343 a 346, 350,
351, 355, 356, 360, 361, 368, 369, 372 e 570/2007, de autoria popular,
na forma de requerimentos apresentados, e rejeição das Propostas de
Ação Legislativas nºs 91, 103, 104, 341, 342, 358, 370 e 371/2007, de
autoria popular; e pelo Deputado Gilberto Abramo (2) - informando sua
indicação para Líder do PMDB e indicando o Deputado Adalclever
Lopes para Vice-Líder do PMDB (Ciente. Publique-se.).

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a extraordinária de
terça-feira, dia 12, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e
para a ordinária na mesma data, às 14 horas, com a seguinte ordem
do dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na edição de
12/2/2008.). Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 12 DE FEVEREIRO DE 2008

ATAS
ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/12/2007

Às 14h45min, compareceu na Sala das Comissões o Deputado
André Quintão, membro da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Almir Paraca. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Almir Paraca,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes.
Registra-se a presença dos Deputados Carlin Moura e Elisa Costa. A
Presidência informa que a reunião se destina a debater, em audiência
pública, a realidade socioambiental e a inclusão social dos povos e
comunidades tradicionais. A Presidência interrompe a 1ª Parte da
reunião para ouvir o Sr. Aderval Costa Filho, Diretor do Departamento
de Articulação Governamental da Secretaria de Articulação
Institucional do Núcleo de Povos e Comunidades Tradicionais do
Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome,
representando o Ministro de Estado de Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, Patrus Ananias de Souza; e a Sra. Maria Albanita
Roberta de Lima, Subsecretária de Estado de Desenvolvimento
Social, representando o Secretário de Estado de Desenvolvimento
Social Custódio de Mattos, que são convidados a tomar assento à
mesa. A Presidência concede a palavra ao Deputado Almir Paraca,
autor do requerimento que deu origem ao debate, para suas
considerações iniciais. Logo após, passa a palavra aos convidados,
para que façam suas exposições. Registra-se a presença das Sras.
Maria das Graças Sabóia, da Coordenadoria de Assuntos da
Comunidade Negra da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, Maria
Luzia Sidônio, Diretora de Direitos Humanos da Federação
Quilombolas do Estado de Minas Gerais; Helen Santa Rosa, Centro
de Agricultura Alternativa do Norte de Minas; Marielli Patrícia Brasil de
Figueiredo, do Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva -
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Cedefes; dos Srs. Carlos Antônio Nascimento, Diretor do Conselho
das Religiões de Matriz Africana - Cenarab-; Alexandre Sampaio e
Carlos Eduardo Marques, Núcleo de Estudos Quilombolas e
Populações Tradicionais - NUQ - e do Grupo de Trabalho sobre
Regularização Territorial Quilombolas; Júlio Jáder Costa,
Coordenação do Núcleo de Estudos sobre o Trabalho Humano da
Ufmg; Elmir Mota, do Movimento Negro Unificado; da Sra. Sandra
Maria da Silva, Diretora da Comissão de Mulheres Quilombolas e
Coordenadora Nacional das Mulheres Quilombolas Rurais - Conaq -;
do Sr. José Milton, Coordenador do Núcleo Quilombolas do Vale do
Jequitinhonha; das Sras. Cleide Ilda, Presidente da Associação de
Referência da Comunidade Negra; Faustina, Vice-Presidente da
Associação Quilombola de Gorutuba; e do Sr. Geraldo Macêdo,
buritizeiro. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta nas notas taquigráficas. O Presidente Deputado André Quintão
retira-se da reunião. Assume a Presidência o Deputado Carlin Moura.
A Presidência retoma os trabalhos ordinários da reunião. Passa-se à
3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. A Presidência recebe
requerimentos dos Deputados Carlin Moura e Almir Paraca, em que
solicitam seja enviada ao Presidente da República manifestação de
repúdio à Reformulação da Instrução Normativa nº 20/2005 - Incra -, e
da Deputada Elisa Costa e dos Deputados Carlin Moura e Almir
Paraca em que solicitam que seja formulado apelo ao Governador do
Estado de Minas Gerais e ao Secretário de Estado de Defesa Social
com vistas à criação da Comissão Estadual de Desenvolvimento
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, subsidiária da
Comissão Nacional. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares - Eros Biondini.
ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE SAÚDE NA
1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

19/12/2007
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Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Carlos Mosconi, Hely Tarqüínio e Sebastião Costa (substituindo este
ao Deputado Doutor Rinaldo , por indicação da Liderança do BSD),
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Neider Moreira. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Sebastião Costa, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
comunica o recebimento de ofício da Sra. Meryvone Mansur Bíscaro,
publicado no “Diário do Legislativo” do dia 29/11/2007 . Passa-se à 1ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do
Plenário. O Deputado Neider Moreira passa a substituir o Deputado
Doutor Rinaldo, por indicação da Liderança do BSD. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto
de Lei nº 73/2007 na forma do vencido no 1º turno (relator: Hely
Tarqüínio, em virtude de redistribuição). Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, é aprovado, em turno único, o Projeto de Lei nº 1.635/2007
(relator: Deputado Doutor Rinaldo), que recebeu parecer por sua
aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 1.565, 1.619, 1.626, 1.629, 1.645,
1.650 e 1.661/2007. Submetidos a discussão e votação, cada um por
sua vez, são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos
de Lei nºs 1.301, 1.502, 1.552, 1.564, 1.595, 1.606, 1.639, 1.663 e
1.659/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Fahim Sawan, em que solicita seja
realizada reunião desta Comissão para debater matéria relacionada
ao tratamento e à prevenção da hipertensão e do diabetes nos
programas de atenção básica ou primária; Carlos Mosconi, em que
solicita audiência pública para discutir a chamada "judicialização da
saúde" (obtenção de medicamentos não fornecidos pelo SUS por
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determinação judicial), com os convidados que menciona. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 8 de fevereiro de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Carlos Pimenta - Doutor Rinaldo.

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/12/2007
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sargento Rodrigues, Paulo Cesar e Delvito Alves (substituindo este ao
Deputado Leonardo Moreira, por indicação da Liderança do DEM),
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, declara aberta a reunião e
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria
constante na pauta e tratar de assuntos de interesse da Comissão.
Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado, no 2º
turno, o parecer pela aprovação do Projeto de Lei nº 700/2007, na
forma do vencido no 1º turno (relator:Deputado Paulo Cesar). 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 1.858/2007, que recebeu parecer pela sua aprovação (relator:
Deputado Paulo Cesar). Submetidos a votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Requerimentos nºs 1.587; 1.589, 1.618, 1.620,
1.621, 1.623 a 1.625, 1.627, 1.628, 1.639, 1.640, 1.644, 1.649, 1.666,
1.671, 1.687 e 1.688/2007. A Presidência designa o Deputado Paulo
Cesar para emitir parecer sobre o Requerimento nº 1.680/2007.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei nº 1.692/2007. 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
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vez, são aprovados requerimentos do Deputado Sargento Rodrigues
(2), em que solicita seja encaminhada manifestação de aplauso aos
policiais civis que participaram da Operação Fox Sierra deflagrada por
policiais de Minas Gerais e do Rio de Janeiro; solicita, ainda, que seja
dada ciência deste requerimento ao Sr. Marco Antônio Monteiro de
Castro, Chefe da Polícia Civil de Minas Gerais; em que solicita seja
formulado apelo ao Corregedor de Justiça e ao Presidente do
Conselho Nacional de Justiça, com vistas a que sejam tomadas
providências no sentido de revisar a aplicação da sentença de medida
socioeducativa de prestação de serviços à comunidade a dois
menores no Município de Boa Esperança. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Antônio Júlio - Carlos Pimenta.
ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 20/12/2007

Às 9 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Luiz
Tadeu Leite, João Leite e Zé Maia, membros da supracitada
Comissão. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Luiz
Tadeu Leite, declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de
requerimento do Deputado João Leite, dispensa a leitura da ata da
reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos
membros da Comissão presentes. A Presidência informa que a
reunião se destina a discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento de correspondência publicada no “Diário do
Legislativo”, na data mencionada entre parênteses: ofícios dos Srs.
Jefferson Paranhos Santos, Superintendente de Fiscalização do
Abastecimento da ANP; Paulo de Moura Ramos, Secretário Municipal
de Governo da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte (15/12/2007);
da Sra. Moema de Fátima Sales Rocha, Ouvidora Agrária
Regional(17/12/2007). A Presidência suspende os trabalhos por 40
minutos. Reabertos os trabalhos, o Deputado João Leite assume a
Presidência e registra a presença dos Deputados Padre João, Luiz
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Humberto Carneiro, Vanderlei Miranda, Weliton Prado e Eros Biondini.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de
Redação Final do Projeto de Lei nº1.691/2007. Comparece no recinto
o Deputado Durval Ângelo, o qual assume a Presidência dos
trabalhos. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Durval Ângelo(12), em que
solicita seja formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com
vistas a que esta Casa seja informada sobre qualquer operação a ser
realizada acerca do processo nº 2319300348 98, de reintegração de
posse de área do Bairro Jardim Florença, em Ribeirão das Neves;
seja formulado apelo ao Juiz da 1ª Vara Cível de Ribeirão das Neves
e ao Presidente do Tribunal de Justiça com vistas à tomada de
providências para a manutenção das moradias das famílias do Bairro
Jardim Florença; seja realizada reunião conjunta desta Comissão com
a de Segurança Pública, com convidados que menciona, para discutir
questões relativas às empresas clandestinas de segurança no Estado;
seja formulado apelo ao Chefe da Polícia Civil com vistas a que tome
providências para garantir aos detentos da cadeia pública de Raul
Soares os direitos previstos na Lei de Execução Penal; seja formulado
apelo à Promotoria do Patrimônio Público com vistas à tomada de
providências em face de denúncia apresentada pela Sra. Lourdes dos
Santos Ribeiro, sobre o atendimento prestado pelo médico Wilvan de
Castro Damião, que atende no Posto Médico da Unidade XV, Bairro
Eldorado, em Contagem; seja formulado apelo à Secretaria Municipal
de Saúde de Contagem com vistas à apuração de denúncia
apresentada pela Sra. Lourdes dos Santos Ribeiro; seja formulado
apelo ao Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais com vistas
à tomada de providências em face de denúncia apresentada pela Sra.
Lourdes dos Santos Ribeiro; seja formulado apelo ao Procurador-
Geral de Justiça do Estado da Bahia com vistas à apuração das
denúncias apresentadas pelo Sr. Marco Antônio Vieira, e seja
designado promotor especial para o acompanhamento do caso; seja
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formulado apelo à Corregedoria de Polícia Civil do Estado da Bahia
com vistas a que apure denúncia apresentada pelo Sr. Marco Antônio
Vieira, e sejam periciadas fitas gravadas pelo denunciante; seja
formulado apelo à Ouvidoria do Ministério da Saúde com vistas à
apuração de denúncia formulada pelo Sr. Marco Antônio Vieira, sobre
atendimento médico prestado pelo Samu, após acidente
automobilístico ocorrido no Município de Salvador; seja formulado
apelo à Superintendência de Polícia Federal de Minas Gerais com
vistas à apuração de possíveis crimes federais, detectados a partir de
denúncias feitas pelo Sr. Marco Antônio Vieira; seja formulado apelo à
Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado com vistas a que se
apurem as circunstâncias que justificaram a intimação do Sr. Marco
Antônio Vieira para comparecimento ao Juizado Especial Criminal de
Belo Horizonte, para audiência de instrução e julgamento designada
para o dia 6/12/2007; Padre João(2), em que solicita seja realizada em
Mariana reunião desta Comissão, para, em audiência pública, discutir
a atuação das polícias militar e civil nos Municípios de Mariana e Ouro
Preto, com a participação de convidados que menciona; seja realizada
reunião para, em audiência pública, discutir e dar encaminhamento a
denúncias de problemas na qualidade e na higienização da
alimentação de funcionários e pacientes atendidos pela Fhemig; João
Leite(2), em que solicita seja realizada visita à Corregedoria de Polícia
Civil, para discutir casos de violência policial, abuso de autoridade e
tortura praticada por policiais civis; seja formulado apelo ao Secretário
de Defesa Social com vistas à tomada de providências com relação a
denúncia apresentada à Corregedoria da Polícia Civil, pelo Sr. Cleber
Salomão, de que teria sido vítima de abuso de autoridade e agressão
por parte de integrantes daquela instituição. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 7 de fevereiro de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Gláucia Brandão.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
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1.551/2007
Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática

Relatório
De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela visa

a declarar de utilidade pública o Aeroclube de Montes Claros, com
sede nesse Município.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.551/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Aeroclube de Montes Claros, que possui como finalidades precípuas
o ensino e a difusão da prática da aviação civil.

Além de cursos de capacitação, oferece serviços locais e regionais,
podendo também cumprir missões de emergência ou de notório
interesse da coletividade.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem por finalidade retificar o nome da entidade,
de acordo com o constante no art. 1º de seu estatuto.

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

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

nº 1.551/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2008.
Vanderlei Jangrossi, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.725/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação Recanto São
Francisco, com sede no Município de Extrema.
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Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.725/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Recanto São Francisco, sediada em Extrema, cuja
finalidade é assegurar o bem-estar e o exercício pleno da cidadania às
crianças e aos adolescentes carentes do Município.

Para alcançar suas metas, oferece-lhes atividades artísticas,
culturais, educacionais e de lazer. Dessa forma, visa sempre zelar
pela melhoria das condições de vida dos seus assistidos,
assegurando-lhes integridade e dignidade.

Acreditamos, portanto, ser a instituição merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto e Lei nº

1.725/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.891/2007

Comissão de Segurança Pública
Relatório

De autoria do Deputado Neider Moreira, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública o Conselho Comunitário de
Segurança Pública - Consep -, com sede no Município de Alvinópolis.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a
Emenda nº 1, que apresentou. Vem agora a matéria a esta Comissão
para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, I, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.891/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Conselho Comunitário de Segurança Pública, com sede no
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Município de Alvinópolis, entidade civil sem fins lucrativos, que tem
como fim precípuo colaborar com as questões de defesa social,
especialmente as ligadas à prevenção criminal.

Para atingir seu objetivo, o Consep estabelece laços de cooperação
das lideranças comunitárias com as autoridades policiais e do sistema
de defesa social, buscando planejar ações integradas de segurança,
visando à melhoria da qualidade de vida da comunidade. Além disso,
realiza avaliações dos serviços prestados pelas agências policiais,
apresentando as reclamações, reivindicações e sugestões da
população, desenvolve o espírito cívico e comunitário dos moradores
da região em que atua e lidera a busca por solução para problemas
ambientais e sociais com implicações policiais.

A Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça, tem o objetivo de adequar o nome da entidade à forma
consubstanciada no art. 1º do seu estatuto.

Isto posto, acreditamos ser a entidade merecedora do título de
utilidade pública.

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

1.891/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 11 de fevereiro de 2008.
Délio Malheiros, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 2008

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

1.758/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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

pretende declarar de utilidade pública a Associação de Promoção e
Assistência Social, com sede no Município de Pouso Alegre.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.758/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação de Promoção e Assistência Social, entidade civil
fundada em 2003, sem fins lucrativos, que tem como objetivo principal
a promoção de atividades culturais, sociais e desportivas, visando à
melhoria na qualidade de vida dos moradores do Município de Pouso
Alegre.

Cumprindo, rigorosamente, as suas disposições estatutárias, vem
implementando projetos de grande vulto na área de esportes e de
lazer, proporcionando ocupação sadia à juventude local.

No campo da assistência à população carente, firma convênios com
associações congêneres e autarquias, que lhe fornecem suporte para
várias atividades.

Consideramos, assim, habilitada a referida instituição ao
recebimento do título declatório de utilidade pública.

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

1.758./2007, em turno único.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2008.
Walter Tosta, relator.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2008

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

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

Leite
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.004
a 2.017/2008 - Requerimentos nºs 1.758 a 1.800/2008 -
Requerimentos da Comissão de Participação Popular, da Deputada
Maria Lúcia Mendonça e dos Deputados Alencar da Silveira Jr.,
Doutor Rinaldo e outros e Carlos Pimenta e outros - Comunicações:
Comunicações dos Deputados Sávio Souza Cruz e Dalmo Ribeiro
Silva - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Lafayette de
Andrada, Adalclever Lopes, Doutor Viana e Ruy Muniz; questão de
ordem - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -
Comunicação da Presidência - Despacho de Requerimentos:
Requerimentos da Deputada Maria Lúcia Mendonça e dos Deputados
Carlos Pimenta e outros e Doutor Rinaldo e outros; deferimento -
Votação de Requerimentos: Requerimento do Deputado Alencar da
Silveira Jr.; discurso do Deputado Alencar da Silveira Jr.; questão de
ordem; chamada para a recomposição de quórum; inexistência de
número regimental para a continuação dos trabalhos - Encerramento -
Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Roberto Carvalho - Dinis

Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - 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 - Dalmo Ribeiro Silva -
Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa
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- Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão - Gustavo
Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - João
Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -
Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça -
Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo
Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso -
Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton
Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h14min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

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

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

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

OFÍCIOS
Do Sr. Jarbas Soares Júnior, Procurador-Geral de Justiça, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 1.487/2007, do Deputado
Weliton Prado.

Do Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Meio Ambiente,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 738/2007, da
Comissão de Política Agropecuária.

Do Sr. Fernando Miranda Gonçalves, Diretor Regional dos Correios
em Minas Gerais, apresentando o resultado final do Projeto Papai
Noel dos Correios 2007 e agradecendo a participação desta Casa no
empreedimento.
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Do Sr. Alcides Antônio da Cruz, Presidente da Câmara Municipal de
Paineiras, informando a composição da nova Mesa Diretora dessa
Casa.

Dos Srs. José Silva Soares, Presidente da Emater, e Luiz Carlos
Cardoso Vale, Diretor de Desenvolvimento e Conservação Florestal
do IEF, indicando, respectivamente, os Srs. Ênio Rezende de Souza,
Coordenador Técnico da Emater, e Vergilius Maro Clemente, Gerente
de Conservação e Recuperação do Cerrado e da Caatinga, como
representantes dessas entidades para compor o grupo técnico de
apoio ao planejamento e execução das ações da Cipe-São Francisco.
(- À Cipe-São Francisco.)

Do Sr. Gustavo Botelho, Superintendente-Geral da Polícia Civil,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.610/2007, da
Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Cel. Alexandre Salles Cordeiro, Chefe da Assessoria
Institucional da PMMG, prestando informações relativas ao
Requerimento nº 1.272/2007, da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Rufino Correia Santos Filho, Subsecretário de Planejamento
interino, comunicando a liberação de recursos referentes ao convênio
que menciona, firmado entre a Secretaria Especial de Políticas para
as Mulheres e a Defensoria Pública do Estado. (-À Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para os fins do art.74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Dos Srs. Carlos Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil, e
Manuel Carvalho da Silva Neto, Subsecretário de Planejamento e
Orçamento, prestando informações relativas ao Requerimento nº
1.439/2007, da Comissão de Meio Ambiente.

Do Sr. Paulo Afonso Romano, Secretário Adjunto de Agricultura,
indicando representante dessa Pasta para compor grupo técnico de
apoio à Cipe São Francisco, em atenção ao Ofício nº
2.792/2007/SGM. ( - À Cipe São Francisco.)

Do Sr. André Luiz de Almeida e Cunha, Diretor de Políticas
Penitenciárias do Departamento Penitenciário Nacional (2), dando
ciência de convênios celebrados entre o Ministério da Justiça e este
Estado. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art.
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74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Da Sra. Cristiane Lima, Delegada de Polícia Civil Nível II, prestando
informações sobre o Requerimento nº 879/2007, da Comissão de
Segurança Pública.

Da Sra. Rosani A. Araújo, Chefe de Divisão de Convênios da
Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do
Ministério da Ciência e Tecnologia, encaminhando cópia do Primeiro
Termo Aditivo ao Convênio nº 01.0205.00/2005, firmado entre o
Ministério e este Estado. (- À Comissão de Fiscalização Financeira,
para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso
XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Nelmon Oliveira da Costa, Diretor do Departamento de
Inspeção de Produtos de Origem Animal - Dipoa -, do Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, encaminhando informações
em atenção ao Requerimento nº 1.394/2007, do Deputado Weliton
Prado.

Do Sr. Ronaldo Cerqueira de Lima, Coordenador Regional
(substituto) da Fundação Nacional de Saúde - Funasa -, indicando
como representante dessa Coordenação na Cipe São Francisco o Sr.
Marcelo Libânio Coutinho. (- À Cipe São Francisco.)

Do Sr. Paulo Roberto Teixeira Guerra, Gerente da GTES/Gefin/GF,
do BNDES, comunicando a liberação de recursos financeiros para a
Secretaria de Fazenda. (- À Comissão de Fiscalização Financeira,
para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso
XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Daniel Francisco da Silva, solicitando seja a carreira de
advogado autárquico incluída entre as que terão seu teto
remuneratório aumentado, nos termos da Proposta de Emenda à
Constituição nº 40/2007. (- Anexe-se à Proposta de Emenda à
Constituição nº 40/2007.)

Da Sra. Patrícia Aparecida Borges, solicitando a intercessão desta
Casa com vistas à nomeação de concursados para 50 cargos vagos
de Analista Educacional, na Superintendência Regional de Ensino
Metropolitana B. (- À Comissão de Administração Pública.)

2ª Fase (Grande Expediente)
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Apresentação de Proposições
O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições e a

conceder a palavra aos oradores inscritos para o Grande Expediente.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI Nº 2.004/2008

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Cultural e
Educacional Carimbado de Radiodifusão - Acecra, com sede no
Município de São Thomé das Letras.

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

Comunitária Cultural e Educacional Carimbado de Radiodifusão -
Acecra -, com sede no Município de São Thomé das Letras.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva
Justificação: A Associação Comunitária Cultural e Educacional

Carimbado de Radiodifusão - Acecra, em funcionamento desde
23/12/2003, com sede no Município de São Thomé das Letras, é uma
associação beneficente, sem fins lucrativos, de duração
indeterminada, de caráter cultural e social e de gestão comunitária.

A entidade tem como objetivo executar serviço de radiodifusão
comunitária, bem como beneficiar a comunidade oferecendo-lhe
oportunidade de difusão de idéias, elementos de cultura, tradições e
hábitos sociais da comunidade e mecanismos para formação e
integração da comunidade, estimulando o lazer, a cultura e o convívio
social.

Pretende-se, com este projeto, assegurar à referida associação
melhores condições para o desenvolvimento das suas atividades
assistenciais, tendo em vista que atende os requisitos constantes na
Lei n° 12.972, de 27/7/98.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de nossos nobres pares
para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Transporte, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.005/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos

de Formiga - Amafor -, com sede nesse Município.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores e Amigos de Formiga - Amafor -, com sede nesse
Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de fevereiro de 2008.
Dimas Fabiano
Justificação: A Associação dos Moradores e Amigos de Formiga -

Amafor -, foi fundada em 26/9/2006. É uma sociedade civil, sem fins
lucrativos, de caráter social, recreativo, cívico, cultural, artístico e
esportivo. Seu trabalho tem como finalidade o atendimento à
população carente.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no
Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998, modificado pela Lei nº 15.430, de 2005.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e tem diretoria formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressaltamos a importância da prestação de seus serviços à
comunidade e, diante do exposto, contamos com o apoio dos colegas
para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.006/2008
Declara de utilidade pública a Companhia Circense Zuzu e seus

Cabrochas - Cia. CZC -, com sede no Município de Patos de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Companhia Circense

Zuzu e seus Cabrochas - Cia. CZC -, com sede no Município de Patos
de Minas.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de fevereiro de 2008.
Elmiro Nascimento
Justificação: A Companhia Circense Zuzu e seus Cabrochas - Cia.

CZC -, com sede em Patos de Minas, é uma entidade civil sem fins
lucrativos e de duração indeterminada, que tem como finalidade
principal o desenvolvimento de atividades educativas, recreativas,
sociais e culturais. Para o exercício dessas atividades, a Companhia
conta com o apoio dos meios de comunicação, de empresas e órgãos
públicos, além de buscar recursos na Lei de Incentivo à Cultura.

A referida entidade foi fundada em 17/6/87, e sua diretoria é
constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem
atividades voluntárias.

Considerando-se a importância de seu trabalho, espero contar com
o apoio dos ilustres Deputados à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.007/2008
Declara de utilidade pública o Centro Artístico-Cultural São João

Batista, com sede no Município de Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Artístico-

Cultural São João Batista, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de fevereiro de 2008.
Eros Biondini
Justificação: O Centro Artístico-Cultural São João Batista, que não

tem atividade lucrativa, é uma entidade voltada para a preservação da
arte e da cultura mineiras. Tem como objetivo incentivar, promover e
divulgar as manifestações artísticas, culturais e históricas
representativas da sociedade brasileira, além de contribuir para a
mobilização das comunidades populares em defesa de seus valores
culturais e interesses sociais.

Por sua atividade, de significativa importância social, esperamos a
anuência dos nobres Deputados a este projeto de lei, que pretende
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outorgar-lhe o título de utilidade pública.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI Nº 2.008/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro

Jardim Itamarati - Ambaji -, com sede no Município de Patos de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Moradores do Bairro Jardim Itamarati - Ambaji -, com sede no
Município de Patos de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de fevereiro de 2008.
Hely Tarqüínio
Justificação: Fundada em 5/7/2006, a Associação de Moradores do

Bairro Jardim Itamarati - Ambaji - é uma entidade sem fins lucrativos,
que tem por finalidades, entre outras, “desenvolver atividades
educativas, recreativas, sociais, culturais e desportivas, além de
priorizar a assistência social”, conforme o art. 2º do estatuto da
entidade.

Seus diretores são pessoas idôneas e não são remunerados pelo
exercício de suas funções (art. 40) e, em caso de dissolução ou
extinção da associação, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere ou a uma instituição pública, como dispõe o inciso
II do art. 37 do referido estatuto.

A Ambaji está em pleno funcionamento há mais de um ano e vem
prestando excelentes serviços à comunidade.

Peço, pois, o apoio de meus ilustres pares, para a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.009/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Moradores do Bairro

Residencial Gramado - Ambareg -, com sede no Município de Patos
de Minas.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Moradores do Bairro Residencial Gramado - Ambareg -, com sede no
Município de Patos de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de fevereiro de 2008.
Hely Tarqüínio
Justificação: Fundada em 12/3/2000, a Associação de Moradores do

Bairro Residencial Gramado – Ambareg – é uma entidade sem fins
lucrativos que tem por finalidade, entre outras, “a proteção da saúde
da família, da maternidade, da infância e da velhice”, além do
“combate à fome e à pobreza”, conforme o art. 2º do seu estatuto.

Seus diretores são pessoas idôneas e não são remunerados pelo
exercício de suas funções (art. 28).

Como dispõe o art. 32 do estatuto, em caso de dissolução da
entidade os bens remanescentes serão destinados a instituição
congênere.

A associação tem personalidade jurídica e vem prestando
excelentes serviços à comunidade. Peço, portanto, o apoio de meus
pares para aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI N° 2.010/2008
Obriga as empresas produtoras, distribuidoras e envasadoras de

garrafas de tereftalato de polietileno (PET) ou plásticas em geral, no
Estado, a desenvolver programas de reciclagem, reutilização ou
reaproveitamento desses produtos, dando-lhes destinação que não
cause danos à natureza.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - As empresas produtoras, distribuidoras e envasadoras de

garrafas PET (fabricadas com tereftalato de polietileno) ou plásticas
em geral, no Estado, ficam obrigadas a criar e manter programas de
reciclagem, reutilização ou reaproveitamento desses produtos, dando-
lhes destinação final adequada a fim de se evitarem danos ao meio
ambiente.
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§ 1° - Para efeitos desta lei, considera-se recicla gem todo processo
de transformação de um produto em um novo produto útil, através de
processos químicos.

§ 2° - Entende-se por reaproveitamento, para efeito s desta lei, a
utilização de um produto de maneira diversa daquela para a qual foi
destinado originariamente.

§ 3° - Compreende-se por reutilização, para efeitos  desta lei, a
utilização de um produto, com o mesmo propósito, por mais de uma
vez.

Art. 2° - As empresas produtoras de garrafas PET ou  plásticas em
geral ficam obrigadas a inserir em seus rótulos mensagens de
conteúdo explícito sobre a correta destinação final da embalagem e os
danos que elas podem causar ao meio ambiente.

Art. 3° - As empresas mencionadas no “caput” do art . 1º colocarão à
disposição do público lixeiras apropriadas, além de proporcionar
serviços de coleta de garrafas PET ou plásticas em geral, bem como
informações sobre os programas desenvolvidos.

Art. 4 ° - São objetivos dos programas de que trata  esta lei:
I - desenvolver campanhas educativas;
II - veicular propagandas referentes aos riscos para o meio ambiente

quando a destinação das garrafas PET ou plásticas em geral ocorre
em locais não apropriados, esclarecendo dúvidas aos usuários;

III - esclarecer sobre os benefícios do recolhimento para posterior
reciclagem, reutilização ou reaproveitamento;

IV - firmar convênios com a Secretaria de Estado de Educação para
divulgação dos programas junto às escolas municipais e estaduais.

Art. 5° - Ficam as empresas mencionadas nesta lei a utorizadas a
firmar convênios, parcerias ou contratos com as prefeituras municipais
ou quaisquer pessoas físicas ou jurídicas de natureza pública ou
privada, no intuito de viabilizar a execução dos programas de que trata
esta lei.

Art. 6° - A empresa que violar ou, de qualquer form a, concorrer para
a violação do disposto nesta lei estará sujeita a multa a ser
regulamentada pelo órgão competente.

Art. 7° - As empresas descritas no art. 1° têm o pr azo de cento e
oitenta dias contados da data da regulamentação desta lei para
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desenvolver os programas por ela previstos.
Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 12 de fevereiro de 2008.
Inácio Franco
Justificação: Este projeto foi elaborado de forma a efetivar o direito

que todos os cidadãos possuem a um meio ambiente ecologicamente
equilibrado, que possa proporcionar melhor qualidade de vida e
saúde. Portanto, como membros desta Casa Legislativa, é nosso
dever buscar soluções que visem à proteção do ecossistema em que
vivemos, bem como à criação de medidas com vistas ao uso racional
dos recursos naturais.

Os problemas decorrentes de produtos plásticos vão desde o seu
processo de fabricação até sua destinação final. Durante a sua
fabricação, ocorre a produção de algumas substâncias que integram o
grupo dos chamados poluentes orgânicos persistentes – POPs. Estas
são substâncias biocumulativas, ou seja, não são eliminadas pelos
organismos vivos que as absorvem nem são dissolvidas facilmente
pelo meio ambiente, sendo extremamente prejudiciais à saúde
humana e causa de diversas doenças, inclusive câncer.

A disposição inadequada de garrafas PET ou plásticas em geral em
vias urbanas tem efeitos catastróficos, entre eles o entupimento de
canais e bueiros, acarretando grandes enchentes.

Quando depositado em lixões o material plástico, os principais
problemas que causa estão ligados à sua queima indevida e sem
controle, gerando substâncias altamente tóxicas que se propagam
rapidamente pelo meio ambiente, e ao fato de que os resíduos
plásticos dificultam o processo de decomposição de materiais
biologicamente degradáveis, uma vez que criam camadas
impermeáveis prejudiciais às trocas de líquidos e gases gerados no
processo de biodegradação da matéria orgânica.

Assim sendo, é imprescindível a elaboração de uma legislacão mais
rígida que garanta a disposição correta não apenas desse tipo de
material como também de qualquer outro que, de alguma forma,
contribua para o desequilíbrio do ecossistema.

Este projeto tem como objetivo conscientizar os cidadãos de que os
menores atos praticados no cotidiano podem ter impactos irreparáveis
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sobre o meio ambiente, prejudicando, principalmente, as futuras
gerações. Objetiva-se, ainda, garantir que as empresas envolvidas
nos processos de produção, distribuição e envasamento daqueles
produtos promovam programas que lhes dêem destinação final
ecologicamente correta.

Diante desse quadro, este projeto revela-se de grande importância
social, ambiental, econômica e cultural.

Por ser justa e necessária, conto, mais uma vez, com o apoio dos
nobres pares desta Casa para a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.011/2008
Torna dispensável a exigência, pela administração pública estadual,

direta, indireta e suas fundações, de autenticação de cópia, em
cartório, de documentos pessoais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica dispensada a exigência de autenticação, em cartório,

das cópias de documentos exigidos por órgãos integrantes da
administração pública estadual, direta, indireta e suas fundações, em
todo o Estado, desde que utilizadas no interesse do requerente, em
procedimento administrativo do mencionado órgão autenticador,
excetuados os casos previstos expressamente em legislação federal e
os que envolvam motivos de segurança pública e de identificação civil
e criminal.

Art. 2º - Somente o servidor público efetivo poderá, em confronto
com o documento original, autenticar a cópia, declarando que 'confere
com o original'.

Parágrafo único - A autenticação de que trata o “caput” deste artigo
deverá ser feita com a carimbagem, constando, obrigatoriamente, a
data, o nome, a matrícula e o órgão de lotação do servidor.

Art. 3º - O órgão que verificar, a qualquer tempo, falsificação de
documento ou de assinatura em documento público, deverá dar
conhecimento do fato à autoridade competente, no prazo
improrrogável de cinco dias, para instauração do processo
administrativo e criminal.
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Art. 4º - O servidor que, no uso de suas atribuições, atestar
documentos falsos, sofrerá as sanções previstas no art. 3º desta lei,
além daquelas estabelecidas no Estatuto dos Servidores do Estado de
Minas Gerais.

Art. 5º - As repartições públicas estaduais deverão afixar cartazes
alertando a população acerca da desnecessidade de autenticações e
reconhecimentos de firma em cartórios.

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de fevereiro de 2008.
João Leite
Justificação: O cidadão mineiro que procura uma repartição pública

estadual para pleitear algum direito precisa autenticar cópias de
documentos e reconhecer sua firma em cartório de notas, sendo estas
exigências desnecessárias e geradoras de um gasto supérfluo para o
contribuinte mineiro. Tais atos podem ser praticados por servidores
públicos dos órgãos solicitantes, que possuem fé pública, contando
com a confiança neles depositada pelo Estado. Os custos com
cartórios, especialmente as autenticações e reconhecimentos de
firma, impactam significativamente diversos setores da economia
mineira, inviabilizando muitas vezes pequenas atividades econômicas
ou simples pleitos da população. Pretendemos com este projeto de lei
desonerar a população do Estado, que em muitas situações não vai
em busca de seus direitos, por total e completa incapacidade
financeira de arcar com os custos impostos e exigidos para dar início
a diversos procedimentos.

Cumpre ressaltar a existência da Lei nº 13.643, de 2000, em nosso
Estado, que isenta as entidades de assistência social do pagamento
de emolumentos cartorários, e o Decreto nº 20.407, de 1980, que
dentro do programa de desburocratização lançado à época simplificou
exigências de documentos em repartições públicas, abolindo certidões
de atestado de vida, residência, pobreza, idoneidade moral, bons
antecedentes e dependência econômica, substituindo-as por
declarações.

Trata ainda o citado decreto da juntada de documento não
autenticado por cartórios em processos administrativos estaduais,
sendo suprida pela conferência realizada por funcionário público do
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órgão requisitante.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de

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

PROJETO DE LEI Nº 2.012/2008
Dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo ao Turismo para o

Idoso.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A Política Estadual de Incentivo ao Turismo para o Idoso

consiste no estímulo ao desenvolvimento turístico do Estado voltado
para geração de emprego e renda.

Parágrafo único - Considera-se turismo para o idoso a prática de
atividades adequadas e planejadas, no contexto turístico, para
pessoas maiores de sessenta anos, visando a sua melhor qualidade
de vida.

Art. 2º - O Poder Executivo viabilizará programas governamentais e
incentivará empreendimentos privados voltados para o idoso,
objetivando o crescimento do turismo, conforme dispõe o artigo
anterior.

Art. 3º - As diretrizes da Política Estadual de Incentivo ao Turismo
para o Idoso, de que trata esta lei, são:

I - políticas públicas com a finalidade de estimular as empresas
ligadas ao turismo no Estado a operar com produtos voltados para o
idoso;

II - geração de emprego e renda em ações que levem ao
desenvolvimento econômico de cada região, observando-se o
princípio do desenvolvimento sustentável;

III - estímulo ao ecoturismo em áreas ligadas ao turismo, para
melhor qualidade de vida do idoso, promovendo:

a) a qualificação dos produtos por meio de curso de capacitação e
organização empresarial;

b) o planejamento de atividades adequadas ao idoso;
c) a disponibilização de profissionais capacitados nos

empreendimentos que visem ao turista idoso;
d) a disponibilização de programas que possam reduzir preços de

tarifas.
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Art. 4º - A implantação de empreendimento ou de serviço voltado ao
turismo para o idoso, pelas empresas interessadas, dependerá de
aprovação prévia pelo órgão estadual competente, na forma do
regulamento, que poderá oferecer incentivos creditícios e priorizar
parcerias com empresas, associações, sindicatos e instituições
públicas estaduais e municipais.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de fevereiro de 2008.
Rômulo Veneroso
Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo garantir uma

política estadual específica para o turismo voltado para o idoso, em
consonância com os objetivos traçados pela Lei nº 12.666, de 4/11/97,
que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso e dá outras
providências, evidenciando a já existente preocupação com o
tratamento diferenciado da terceira idade em nosso Estado.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.013/2008
Declara de utilidade pública o Grupo Folclórico União, com sede no

Município de Lagoa da Prata.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Folclórico União,

com sede no Município de Lagoa da Prata.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de fevereiro de 2008.
Tiago Ulisses
Justificação: O Grupo Folclórico União, fundado em 28/3/2005, com

sede social na Rua Vereador Dr. Antenor Chagas Madeira, nº 1.217,
Bairro Marília, na cidade de Lagoa da Prata, é uma sociedade civil,
sem fins lucrativos, políticos ou religiosos, constituída por pessoas de
reconhecida idoneidade moral, sem distinção de nacionalidade,
religião ou raça, cujos membros não são remunerados, nem percebem
lucros, vantagens ou bonificações de qualquer espécie.

A referida associação tem por objetivo difundir o folclore brasileiro
conforme os princípios democráticos sociais e religiosos do País e em
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todo o território nacional.
A entidade atende aos requisitos legais para ser declarada de

utilidade pública, razão pela qual espero e conto com a anuência de
meus nobres pares ao projeto proposto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.014/2008
Determina que os órgãos competentes construam ginásios

poliesportivos específicos para o paradesporto e lazer das pessoas
portadoras de deficiências e fixa outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica determinada a construção, pelos órgãos competentes,

de ginásios poliesportivos específicos para o paradesporto e lazer das
pessoas portadoras de deficiências.

§ 1º - Para efeito do disposto no “caput”, fica determinada a
construção de ao menos um ginásio poliesportivo específico para o
paradesporto e lazer das pessoas portadoras de deficiências em cada
uma das regiões administrativas do Estado.

§ 2º - A escolha da sede do ginásio, disposta no parágrafo anterior,
corresponderá ao Município de maior número de habitantes dentro da
região administrativa.

Art. 2º - As eventuais despesas decorrentes da aplicação desta lei
correrão a conta de dotações orçamentárias próprias, consignadas no
orçamento vigente, e suplementadas se necessário.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e vinte dias, contados a partir da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de fevereiro de 2008.
Walter Tosta
Justificação: Primeiramente, cumpre salientar que este projeto de lei

em nada fere a competência constitucional, uma vez que a própria
Carta Magna determina que o Estado também é competente para
legislar sobre questões relativas à integração social das pessoas
portadoras de deficiência. A Constituição da República Federativa do
Brasil, no seu art. 24, inciso XIV, é clara ao afirmar:
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“Art. 24 - Compete à União, aos Estados, e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre: XIV- proteção e integração social
das pessoas portadoras de deficiência”. (Grifo nosso.)

Quanto ao mérito, essa propositura é por demais importante, pois
cada vez mais as pessoas portadoras de deficiências físicas ou
mentais procuram atividades esportivas pela necessidade de um
melhor condicionamento físico. A atividade esportiva para essas
pessoas significa, por exemplo, a circulação sangüínea necessária
para uma boa saúde, dentro das suas condições físicas. Significa,
também, maior segurança e confiança diante das adversidades da
vida, além de melhorar a auto-estima. É claro que tais atividades não
são oferecidas em quantidade e qualidade compatível com as
necessidades desses deficientes. Por isso mesmo, este projeto, ao
determinar a construção de ginásios poliesportivos específicos para o
paradesporto e lazer das pessoas portadoras de deficiências, objetiva
suprir essa carência de locais para a prática esportiva. E, ainda mais,
permite que ele não necessite aguardar ou esperar um espaço para
seu uso, se tal espaço não fosse exclusivamente seu, como
determinado nesta proposta. Por fim, este projeto de lei, ao determinar
a construção desses ginásios específicos para o paradesporto, cria
um espaço adaptado para uso desses cidadãos, proporcionando-lhes
uma maior segurança. Ante o exposto, peço o apoio dos nobres pares
para que este projeto seja apreciado e aprovado o mais rápido
possível.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.015/2008
Dispõe sobre a proibição do uso dos aparelhos de telefonia celular

nos postos de abastecimento de combustível, localizados no Estado e
dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibido o uso de aparelhos de telefonia celular nos

postos de abastecimento de combustível, localizados no Estado.
Art. 2º - Os postos de abastecimento de veículos automotores

deverão afixar, junto às bombas de combustível e demais locais de
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circulação, placas informativas, contendo os seguintes dizeres:
"É proibido o uso de aparelhos de telefonia celular nas

dependências do posto de gasolina."
Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei implicará nas

seguintes penalidades:
I - advertência formal;
II - multa administrativa de 200 Ufemgs (Duzentas Unidades Fiscais

do Estado de Minas Gerais) ao usuário do aparelho de telefonia
celular e ao proprietário do estabelecimento.

Parágrafo único - Em caso de reincidência, a multa administrativa
será aplicada em dobro.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de fevereiro de 2008.
Wander Borges
Justificação: Notória é a grande difusão do uso dos aparelhos

celulares no País, exemplificando a assertiva em comento, estatísticas
recentes denotam que o Brasil encontra-se entre os maiores
consumidores mundiais deste tipo de tecnologia. Não obstante toda a
comodidade trazida aos dias atuais pelo telefone móvel, bem como
seus inúmeros benefícios e possibilidades, o meio de comunicação
em tela não está isento de possíveis efeitos danosos à saúde da
população e à incolumidade pública. Ocorre que tecnologia tão
recente carece de estudos técnicos que abordem os aspectos e
problemas da telefonia celular. Destarte, pesquisas e estudos trazem
à baila os possíveis efeitos danosos causados pelos celulares no
sistema neurológico, como também, os riscos de explosões
provocadas pelas vibrações eletrônicas emitidas pelos equipamentos,
motivo pelo qual proíbe-se sua utilização em aeronaves.

Relevante frisar que os estudos em comento constataram que os
telefones móveis têm a possibilidade de acarretar acidentes em
postos de abastecimento de combustíveis, tendo em vista que o
simples toque de sua campainha ou mesmo sua vibração podem atuar
como fator de ignição e iniciar incêndios e explosões. Diante de
conseqüência de tal gravidade, as distribuidoras de combustíveis e os
fabricantes dos aparelhos desaconselham a utilização dos telefones
celulares durante o abastecimento dos veículos.
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Contudo, apesar da gravidade das informações veiculadas e diante
da inexistência de norma legal disciplinadora, os cidadãos insistem em
utilizar os aparelhos celulares durante o abastecimento de seus
veículos, o que coloca em risco o bem-estar, a segurança e a vida das
pessoas.

Os argumentos aduzidos se confirmam pelo acidente ocorrido na
madrugada do dia 19/11/2007, em que um frentista que trabalhava em
um posto localizado no Bairro Pinheiros (zona Oeste de São Paulo)
ficou gravemente ferido após a explosão do estabelecimento.
Testemunhas relataram que o incêndio se iniciou no momento em que
o funcionário atendeu o celular durante o descarregamento de
combustível. A polícia investiga a possibilidade do incêndio ter sido
provocado pelo contato dos gases emitidos pelo combustível com uma
faísca liberada pelo celular e causado a explosão. Argüido sobre o
fato, o engenheiro Anthony Brown, membro de um grupo da
Universidade de São Paulo que estuda o tema explosões, afirmou que
o aparelho celular poderia ter causado o acidente.

É de notar, ainda, que o Município de São Paulo já dispõe de norma
disciplinadora do tema, qual seja a Lei nº 13.440, de 2002.

Diante do exposto, consciente da importância de suprir o Estado de
instrumento legal capaz de coibir essa prática que pode resultar sérios
danos à incolumidade pública, apresentamos esta proposição e
contamos com o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.016/2008
Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Fraternidade, Justiça e

Trabalho nº 37, com sede no Município de Guaxupé.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica

Fraternidade, Justiça e Trabalho nº 37, com sede no Município de
Guaxupé.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de fevereiro de 2008.
Antônio Carlos Arantes
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Justificação: A principal finalidade da Loja Maçônica Fraternidade,
Justiça e Trabalho nº 37 consiste na prestação de serviços de
assistência social, amparando a coletividade e estimulando a auto-
realização do homem através do desenvolvimento de sua consciência
moral.

Além disso, ela cumpre os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.017/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da Vila

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

Moradores da Vila Socialista, com sede no Município de Muzambinho.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 12 de fevereiro de 2008.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade da Associação dos Moradores da

Vila Socialista, é promover atividades sociais, culturais e desportivas,
zelar pela melhoria das condições de vida e do embelezamento do
bairro, firmar convênios com associações congêneres, autarquias,
entidades religiosas, federais, estaduais, municipais e outras,
promover a assistência a pessoas carentes no bairro, desenvolver
projetos por melhores condições de vida, moradia, higiene, educação,
saúde, transporte e segurança dos moradores e organizar,
acompanhar mutirões para construção de casas, centro comunitário,
postos, quadras e outros trabalhos comunitários.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta
proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
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REQUERIMENTOS
Nº 1.758/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com a Diretoria dos Diários
Associados pela comemoração dos 80 anos do jornal "Estado de
Minas". (- À Comissão de Transporte.)

Nº 1.759/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Jarbas de Carvalho
Ladeira Filho por sua eleição como 3º Vice-Presidente doTJMG.

Nº 1.760/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Cláudio Renato dos
Santos Costa por sua eleição como 1º Vice-Presidente do TJMG.

Nº 1.761/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Reynaldo Ximenes
Carneiro por sua eleição como 2º Vice-Presidente doTJMG.

Nº 1.762/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Joaquim Herculano
Rodrigues por sua posse como Presidente do TRE-MG.

Nº 1.763/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. José Tarcízio de
Almeida Melo por sua posse como Vice-Presidente do TRE-MG.

Nº 1.764/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Mauro Flávio
Ferreira Brandão por sua posse como o primeiro Ouvidor do Ministério
Público do Estado. (- Distribuídos à Comissão de Administração
Pública.)

Nº 1.765/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a comunidade do
Município de São João da Mata pelo transcurso de seu 45º
aniversário.

Nº 1.766/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a comunidade do
Município de Senador José Bento pelo transcurso de seu 45º
aniversário. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais .)

Nº 1.767/2008, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Carlos Macedo de
Oliveira, Diretor-Presidente do jornal “Hoje em Dia”, pelos 20 anos de
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sua fundação. (- À Comissão de Transporte.)
Nº 1.768/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a comunidade do Município de
Três Marias pela comemoração dos 45 anos de sua emancipação. (-
À Comissão de Assuntos Municipais .)

Nº 1.769/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à TV Globo Minas pelas
comemorações dos seus 40 anos de fundação. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 1.770/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso ao Projeto Manuelzão pelas
comemorações de seus 11 anos de atuação. (- À Comissão de Meio
Ambiente.)

Nº 1.771/2008, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
formulada manifestação de pesar pelo falecimento do Sr. José
Bonifácio de Andrada, ex-Deputado desta Casa. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Nº 1.772/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Diretor-Geral do Instituto de
Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas Gerais - Idene - para
que seja dada atenção especial ao desenvolvimento da produção de
artesanato no Vale do Jequitinhonha por meio de cursos de arte e
formação do mercado consumidor fora da região. (- À Comissão de
Cultura.)

Nº 1.773/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Diretor-Geral do Instituto de Terras de
Minas Gerais Iter - com vistas à regulamentação fundiária de terras
ocupadas por agricultores familiares na região do Vale do
Jequitinhonha.

Nº 1.774/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Presidente da Ruralminas com vistas
à agilidade na execução das obras previstas para a Região do Vale do
Jequitinhonha na Ação 1078 - Elaboração e Implantação de Projetos
de Obras Hidráulicas e de Irrigação -, do Programa 127 - Infra-
Estrutura Rural -, bem como na elaboração de estudos de viabilidade
da construção de barragem no Córrego Tesouras e conseqüente
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inclusão dessa obra no planejamento do Estado. (- Distribuídos à
Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 1.775/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Educação com vistas a
que seja dada atenção especial ao Município de Itaobim na execução
da Ação 4306 - Atendimento ao Ensino Médio Profissionalizante -, do
Programa 018 - Ensino Médio Profissionalizante -, com ênfase nos
cursos da área de informática. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.776/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Governo com vistas a
que seja dada atenção especial às famílias rurais do Município de
Ouro Preto na execução da Ação 4008 - Mutirão pela Segurança
Alimentar e Nutricional em Minas Gerais - Prosan-, do Programa 028 -
Minas Sem Fome. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 1.777/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo aos Ministros de Desenvolvimento
Agrário e da Previdência Social com vistas a que seja dada atenção
especial à inclusão dos posseiros e parceiros rurais do Município de
Araçuaí, no Vale do Jequitinhonha, como beneficiários do Programa
de Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf - e da Previdência
Social.

Nº 1.778/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Agricultura com vistas a
que seja dada atenção à ampliação dos recursos orçados para o
Programa 028 - Minas Sem Fome -, por sua importância para a
segurança alimentar e a agricultura familiar do Estado. (- Distribuídos
à Comissão de Política Agropecuária.)

Nº 1.779/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Ministro do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome com vistas a que seja dada atenção especial às
ações desenvolvidas pela Cáritas Diocesana do Baixo Jequitinhonha
que se coadunem com as previstas no Programa Fome Zero.

Nº 1.780/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Presidente da Emater-MG com vistas
a que seja dada atenção especial às ações desenvolvidas pela Cáritas
Diocesana do Baixo Jequitinhonha que se coadunem com as previstas
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no Programa 028 - Minas sem Fome. (- Distribuídos à Comissão do
Trabalho.)

Nº 1.781/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Presidente da Emater-MG e ao
Secretário de Educação com vistas a que seja avaliada a
possibilidade de envolver prioritariamente as famílias dos alunos da
Escola Integral nas ações desenvolvidas pelo Programa 028 - Minas
sem Fome. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.782/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Presidente da Emater-MG com vistas
a que se empenhe na execução das ações do Programa 028 - Minas
sem Fome -, para fortalecimento da agricultura familiar
ambientalmente sustentável.

Nº 1.783/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Presidente da Emater-MG com vistas
a que estimule a adoção da agricultura orgânica e a utilização de
adubos orgânicos nas ações voltadas para a produção agropecuária
do programa Minas sem Fome.

Nº 1.784/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Diretor-Geral do Idene e ao
Presidente da Ruralminas com vistas a que se empenhem no
atendimento às demandas de preparo de solo das comunidades rurais
carentes, para melhorar a produtividade agrícola, em especial do Vale
do Jequitinhonha.

Nº 1.785/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Presidente da Cemig com vistas a que
estude a possibilidade de estender o incentivo de utilização da energia
elétrica durante o período noturno ao período diurno, quando aplicada
na produção agrícola. (- Distribuídos à Comissão de Política
Agropecuária.)

Nº 1.786/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Transportes com vistas
à elaboração de estudos para a inclusão das obras viárias, que
especifica em anexo, no âmbito do Programa Estuturador 056 -
Potencialização da Infraestrutura Logística da Fronteira Agroindustrial.
(- À Comissão de Transporte.)
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Nº 1.787/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Presidente do TJMG com vistas à
criação, nas comarcas do Estado, de Juizados Especiais de Violência
contra a Mulher, em cumprimento à Lei Federal nº 11.340 (Lei Maria
da Penha). (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.788/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Saúde com vistas à
implementação de medidas que fortaleçam os comitês de mortalidade
materno-infantil em todo o Estado.

Nº 1.789/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Saúde com vistas à
verificação da possibilidade de implantação de mais uma rede de
urgência e emergência na macrorregião Sudeste.

Nº 1.790/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja encaminhado ofício ao Presidente do Ipsemg com vistas à
elaboração de estudos para a ampliação do número de atendimentos
prestados ao servidor público na Região do Triângulo, tanto na rede
de serviços próprios, quanto na de credenciados.

Nº 1.791/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja encaminhado ofício ao Secretário de Saúde pleiteando a
elaboração de estudos com vistas a descentralização da Fundação
Hemominas e implantação do Centro de Referência em Doenças
Hematológicas em cada uma de suas unidades.

Nº 1.792/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja encaminhado ofício à Escola de Saúde Pública do Estado
de Minas Gerais - ESP-MG - sugerindo a realização de cursos para
capacitar os profissionais da rede pública de saúde para o
atendimento integral às pessoas com doença falciforme e outras
hemoglobinopatias.

Nº 1.793/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
pleiteia seja encaminhado ofício ao Chefe da Polícia Civil do Estado
solicitando a elaboração de estudos com vistas à inclusão da
assistência farmacêutica e do fornecimento de órteses e próteses no
atendimento à saúde prestado ao policial civil e a seus familiares.

Nº 1.794/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
pleiteia seja encaminhado ofício à Escola de Saúde Pública do Estado
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de Minas Gerais - ESP-MG - solicitando a realização de cursos para
capacitar os profissionais de saúde das equipes que atuam na
atenção à saúde da mulher em situação prisional do Estado.

Nº 1.795/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
pleiteia seja encaminhado ofício ao Secretário Municipal de Saúde de
Juiz de Fora solicitando mais rapidez no atendimento de cirurgias no
Município.

Nº 1.796/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
pleiteia seja encaminhado ofício ao Presidente da Copanor solicitando
o fomento das parcerias com as organizações não governamentais
das regiões das Bacias Hidrográficas dos Rios Jequitinhonha, Mucuri
e Leste, para a realização de pesquisas, projetos e seminários sobre
saneamento. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº 1.797/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
pleiteia seja encaminhado ofício ao Presidente do Cetec solicitando o
aumento do número de pesquisas a serem realizadas especificamente
na área de saúde. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.798/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
pleiteia seja encaminhado ofício ao Secretário de Saúde sugerindo o
estudo da viabilidade de se aumentarem os valores repassados pelo
Estado às equipes de Saúde da Família de todos os grupos de
Municípios.

Nº 1.799/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja encaminhado ofício ao Secretário Municipal de Saúde de
Belo Horizonte sugerindo a formação de equipes multiprofissionais de
apoio às equipes de Saúde da Família, de acordo com as
necessidades locais. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº 1.800/2008, da Comissão de Segurança Pública, em que solicita
seja formulada manifestação de apoio ao Presidente do Congresso
Nacional pela proposta de Emenda à Constituição nº 549/2006.

Da Comissão de Participação Popular em que solicita seja realizada
audiência pública dessa Comissão para debater a importância da
qualidade e dos hábitos saudáveis de vida para a promoção da saúde
e a prevenção de doenças.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada
Maria Lúcia Mendonça e dos Deputados Alencar da Silveira Jr.,
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Doutor Rinaldo e outros e Carlos Pimenta e outros.
Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados
Sávio Souza Cruz e Dalmo Ribeiro Silva.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Lafayette de
Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, Deputadas,
Deputados, prezados telespectadores da TV Assembléia em toda
Minas Gerais e senhores jornalistas, subo a esta tribuna para
apresentar algumas considerações sobre as palavras proferidas, na
semana passada, pelo ilustre Deputado Weliton Prado, referentes ao
valor das contas de luz da Cemig. Há muito tempo, o Deputado
Weliton Prado vem subindo a esta tribuna de maneira enérgica para
criticar os valores da conta da Cemig, para dizer que está fazendo
uma grande movimentação e colhendo assinaturas em todo o Estado
para que a Aneel reduza o valor da conta de luz em Minas Gerais.

A Aneel promoverá agora a revisão tarifária. Desde o ano passado,
é sabido que haverá uma redução de mais de 9% em Minas Gerais -
aliás, a Aneel faz essa revisão em todo o País.

Queria dizer que quem determina o valor da conta de luz é a Aneel,
do governo federal, e não a Cemig. Isso é importante, mas não foi
dito. O preço da conta de luz que chega à casa do consumidor e que o
Deputado Weliton Prado acusa de ser alto é determinado pela Aneel,
do governo federal, indicado pelo PT, do governo Lula. O Deputado
Weliton Prado se esquece de dizer que, em Minas Gerais, só há um
imposto estadual - o ICMS - no valor da conta de luz. Há dez tributos
federais embutidos na conta de luz. O governo Aécio isenta a
população carente que consome até 90kW por mês do ICMS, que é
cobrado pelo governo de Minas. Quer dizer, mais da metade das
residências de Minas Gerais, principalmente dos mais carentes, é
isenta da cobrança do tributo estadual, ou seja, do ICMS. Por outro
lado, o governo federal embute na conta de luz dez tributos federais e
não isenta ninguém. O pobre coitado do Vale do Jequitinhonha paga o
imposto federal embutido na conta de luz. V. Exas. sabem quais são
esses tributos? Por exemplo, um deles é para financiar as
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termelétricas do Norte do País. O pobre coitado, cidadão carente do
Vale do Jequitinhonha, paga na conta de luz tributos para o governo
federal subsidiar termelétrica no Amazonas.

O governo federal não isenta o carente; o governo de Minas, sim.
Mais da metade das residências de Minas Gerais não pagam ICMS,
são isentas, o ICMS é zero. O governo federal cobra dos mais pobres,
dos mais carentes, dos mais necessitados, cobra para financiar
termelétrica no Amazonas. O governo federal cobra, embutida na
conta de luz, e ninguém fala, pasmem os senhores, taxa de
fiscalização. O que é isso? Para o governo fazer o que é a sua
obrigação, para fazer o que todos nós esperamos que ele faça,
fiscalizar as concessionárias, cobra taxa na conta de luz dos
pobrezinhos. Cobra deles taxa de fiscalização para fazer o que tem de
fazer.

Tenho aqui os valores, e V. Exas. ficarão pasmados. Somente em
2006, o governo arrecadou R$20.000.000.000,00 com contribuições
embutidas na energia elétrica. Só com a Conta de Consumo de
Combustível - CCC -, que está embutida na conta de luz, o governo
arrecadou R$11.000.000.000,00 e não isenta ninguém, Deputado
João Leite. Os mais carentes, os favelados, os mais pobres, os
necessitados, pagam essa contribuição cobrada pelo governo federal.

Aí, o Deputado Weliton Prado, ilustre figura, diz que a conta de luz é
cara. É cara, sim. São 10 impostos federais embutidos na conta de
luz. Gostaria que o Deputado Weliton Prado fizesse um abaixo-
assinado no Psiu, nos metrôs, em todos os lugares, como vem
fazendo, solicitando ao governo federal que isente os carentes do
pagamento dos tributos que estão embutidos na conta de luz. Essa é
a grande verdade. O Deputado Weliton Prado não fala aqui que Minas
possui a maior extensão de rede de energia da América Latina. A
nossa extensão de rede de eletricidade é 10 vezes a extensão do Rio
de Janeiro, o dobro da Bahia, o dobro de São Paulo, 12 vezes a do
Ceará, e isso está dentro da conta de luz. O Deputado Weliton Prado
não diz que a nossa conta não é 10 vezes maior que a do Ceará, não
é 10 vezes maior do que a do Rio de janeiro, é parecida.

Então, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é preciso esclarecer a
verdade. O governo de Minas, o governo Aécio faz distribuição de
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renda na conta de luz, enquanto o governo federal penaliza os mais
carentes, os mais necessitados, cobrando de todos eles.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Deputado Weliton Prado afirmou
aqui que a Cemig teve uma arrecadação de R$2.000.000.000,00. O
que faz ela com esse dinheiro? De 2001, quando houve o “apagão”, o
racionamento, até hoje, a Cemig construiu 11 novas hidrelétricas, ao
contrário do governo federal, e está concluindo outras quatro. É isso o
que a Cemig faz com o dinheiro que arrecada. São 11 hidrelétricas. A
Cemig, como disse aqui, é a maior companhia de energia da América
Latina. Nos preços estão embutidos o tamanho da rede elétrica, o que
é óbvio; será natural, se se esticarem cabos, a sua manutenção gerar
custo. Nós, em Minas, fazemos distribuição de renda, porque os mais
ricos pagam para os mais carentes.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Deputado Lafayette,
gostaria apenas de fazer algumas correções. V. Exa. afirmou, no início
da sua fala, que acontecerá uma redução de 9,72%, e não é isso. O
que acontece? Pela primeira vez na história, não haverá aumento.
Penso que a grande vitória é essa: não deixar aumentar o valor da
conta, que nos últimos 10 anos aumentou em torno de 500%.

Na verdade, 9,72% é uma proposta feita pela Aneel, que será
colocada em debate público no dia 28...

O Deputado Lafayette de Andrada - Essa é a proposta da Aneel.
Menos que isso não será. No mínimo, 9%. É óbvio que menos que 9%
não será. Será de 9% para cima.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Vou dar um exemplo claro,
a Cemig está trabalhando para que não seja 9,72%, mas uma redução
zero.

O Deputado Lafayette de Andrada - O senhor traz informações que
desconheço... Quero dizer que V. Exa. falou aqui... Deixe-me concluir.
O senhor terá o seu tempo. O senhor falou...

O governo de Minas é o governo que dá maior isenção de ICMS no
País. Digo mais: aqueles governos estaduais governados pelo PT
também não dão a mesma isenção de ICMS que Minas Gerais. O
governo Jacques Wagner, na Bahia, não dá isenção a ninguém. O
mais pobre, o mais carente, paga 25% de ICMS. Todo o mundo paga,
incluindo o mais pobre. Nenhum governo estadual do PT dá a mesma
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isenção de ICMS que o governo de Minas. E digo mais: o Deputado
Weliton Prado também criticou a Cemig dizendo que ela gasta
vultosas somas em propaganda, tendo em vista que possui o
monopólio da energia elétrica em Minas Gerais. Ora, Deputado, que
raciocínio pífio!

O governo federal também possui o monopólio do governo, e quanto
gasta em propaganda e publicidade? Oitocentas vezes mais que a
Cemig. Pergunte aos Srs. Marcos Valério e Duda Mendonça quanto
foi pago de publicidade pelo governo federal. No entanto o governo
federal possui o monopólio do governo.

Esse raciocínio é equivocado, porque os governos têm obrigação de
prestar contas. A Cemig também tem a obrigação de prestar contas. A
população tem de saber que a Cemig é a melhor empresa de energia
da América Latina. A população tem de saber que temos a maior rede
de energia elétrica da América Latina, cuja rede corresponde a 10
vezes uma volta na terra. Essa é a nossa rede elétrica em Minas
Gerais, portanto gastos com publicidade são necessários.

Por fim, Deputado Weliton Prado, V. Exa., na sua fala da semana
passada - cujas notas taquigráficas estão aqui, para não dizer que
estou levantando aleivosia -, disse que, com as chuvas que houve e
que foram muito fortes, algumas empresas de energia abriram as
comportas, dando vazão à água para justificar que os reservatórios
estavam baixos.

Isso é crime, e precisa ser apurado. Se V. Exa. traz a denúncia a
esta Casa, é preciso que também apresente os nomes das
hidrelétricas que fizeram isso e as denuncie ao Ministério Público. Se
V. Exa. tem essa informação e a está omitindo, também está
cometendo crime. Comete crime porque sabe de uma conduta errada,
mas não a denuncia. Traga os nomes. Não venha com insinuações.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, vou concluir. Quero dizer que, nessa
conversa da Cemig, muita coisa é verdade, mas também outras
precisam ser esclarecidas. O povo não sabe que há 10 impostos
embutidos na conta da Cemig e que, se a população carente fosse
isentada desses impostos - como faz o governo de Minas com o seu
único imposto, o ICMS -, a sua conta de luz reduziria em 30%.

Então subo a esta tribuna para parabenizar a Cemig pela sua
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eficiência e competência. Aliás, os índices de competência da Aneel e
do governo federal, do governo Lula, dão conta de que a Cemig é a
melhor empresa de energia do País, pois superou todas as metas
impostas. Mais uma vez, isso corrobora que a Cemig é a melhor
empresa de energia do País.

Quero dizer, Sr. Presidente, Srs. Deputados, que é preciso
esclarecer a verdade. Primeiro, o preço da conta da Cemig é
determinado pela Aneel, pelo governo federal, não é a Cemig que o
determina. Se está caro para uns ou para outros, é determinação da
Aneel, de cima para baixo, e a Cemig tem de cumprir. Segundo, nesse
preço estão embutidos 10 tributos federais, entre os quais muitos
deles considero um verdadeiro absurdo. Mandar um pobre coitado do
Vale do Jequitinhonha financiar termelétrica no Norte do País é um
absurdo. O governo federal poderia, pelo menos, seguir o exemplo de
Minas Gerais: isentar a população carente.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, eram essas as minhas palavras.
Agradeço o tempo que me foi concedido.
* - Sem revisão do orador.

O Deputado Weliton Prado - Art. 164, Sr. Presidente, fui citado.
Sr. Presidente - Com a palavra, para o seu pronunciamento, o

Deputado Adalclever Lopes. Deputado Weliton Prado, V. Exa. não foi
citado de forma ofensiva.

O Deputado Weliton Prado - O meu nome foi citado, umas 20 vezes.
O Sr. Presidente - Não foi citado nos termos do art. 164 do RI.
O Deputado Weliton Prado - Ele falou algo que eu não falei. A

questão do reservatório. É um direito que tenho, Sr. Presidente. O que
é isso? É um desrespeito. Isso é um absurdo.

O Deputado Paulo Guedes - Esta Casa está fugindo, Sr. Presidente,
à ordem dos debates.

O Deputado Weliton Prado - Rasgou o Regimento, Sr. Presidente.
O Deputado Paulo Guedes - O Deputado foi citado por várias vezes,

Sr. Presidente, assim como o nosso Partido, e, por esse motivo,
solicito o art. 164.

O Sr. Presidente - A Presidência, em respeito aos dois Deputados,
informa que o Regimento foi cumprido. O art. 164 é para quando a
citação é desrespeitosa. E não houve isso.
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O Deputado Weliton Prado - Com todo respeito, V. Exa., em outras
oportunidades, concedeu aparte a outros Deputados. Eu provo que V.
Exa. ...

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Adalclever Lopes.
O Deputado Adalclever Lopes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas,

Srs. Deputados, público que nos assiste das galerias e pela TV
Assembléia, o motivo de nossa intervenção hoje, desta tribuna, Sr.
Presidente, é comentar matérias publicadas no jornal “Folha de S.
Paulo” do último domingo, do dia 10 de fevereiro, que apontam sérias
denúncias sobre a situação carcerária em nosso Estado, notadamente
em presídios de Contagem e de Ouro Preto.

Segundo esse jornal paulista, e certamente a sua reportagem esteve
lá para conferir - e não duvido -, os presos provisórios que lá estão
vivem em situação subumana, convivem com a superlotação e com
todos os problemas que resultam do excesso de pessoas confinadas
em minúsculos espaços.

Sr. Presidente, a existência desse tipo de situação não é de se
estranhar. Senhoras e senhores, não estou aqui para justificar o
injustificável. As responsabilidades de cada ente da Federação têm de
ser definidas, pois trata-se de uma questão carcerária. Não podemos
responsabilizar um mais do que o outro e deixar que a população seja
influenciada com uma meia-verdade.

“Dai a César o que é de César” - e falo aqui de quem conviveu com
essa situação, que trabalhou dentro da Secretaria de Segurança
Pública. “O problema da falta de vagas em estabelecimentos
prisionais não é privilégio de Minas Gerais. Se formos ao Sul do País,
mais especificamente na cidade de Tubarão, em Santa Catarina,
vamos constatar que, desde 2002, segundo o mesmo jornal “Folha de
S. Paulo”, o Juiz de Execuções Penais Emanuel do Amaral e Silva
decidiu colocar em liberdade presos provisórios, reincidentes em
pequenos crimes, em razão da superlotação do presídio local.

Naquela época, o presídio de Tubarão abrigava o dobro da
capacidade de internos, o mesmo que abriga hoje a cadeia de Ouro
Preto. E até hoje o Estado de Santa Catarina ainda enfrenta o mesmo
problema de superlotação. Lá, o problema ainda não foi resolvido.

Em São Paulo a situação é muito pior. Segundo a edição de
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22/9/2006 da “Folha de S. Paulo”, a superlotação do presídio de
Araraquara, a somente 270km da Capital, foi denunciada à ONU pela
aglomeração de 1.433 presos em um espaço para abrigar 160
homens. Uma situação 10 vezes pior que a de Minas. “E não
precisamos nem falar do presídio do Carandiru, que virou até tema de
filme.

Em São Paulo e no Rio de janeiro, a situação tem outro viés muito
pior: pela total incompetência e ineficiência da administração estatal,
os presídios são verdadeiras fortalezas, de onde imperadores do
tráfico de drogas e do crime organizado comandam verdadeiros
exércitos alojados nos morros e nas favelas e que aterrorizam
populações inteiras. Graças a Deus, isso Minas ainda não tem.

No Nordeste, a média de ocupação dos presídios também é
altíssima. No Piauí, temos o exemplo da Casa de Custódia de
Teresina, que abriga cerca de 500 presos, enquanto tem a capacidade
de acomodar apenas 270.

No Pará, recentemente, tivemos o lamentável episódio que se
transformou em vergonha para todos os brasileiros: uma adolescente
de 15 anos ficou presa na cadeia pública de um Município do interior
paraense por um mês, dividindo a cela com 20 homens, sofrendo toda
sorte de agressão, e isso sob os olhos da polícia paraense, que foi
quem determinou o encarceramento da criança; do Ministério Público
paraense, que foi quem permitiu que a criança fosse vítima de
seguidos estupros e seguidos atos de violência; e, por fim, do
Judiciário paraense, que foi quem simplesmente fechou os olhos.
Acordar quem está dormindo é difícil, mas acordar quem finge estar
dormindo é impossível.

Enquanto isso, caro Deputado Vanderlei Miranda, enquanto os
Estados federados amargam a responsabilidade pela custódia e
guarda dos presos provisórios e condenados, sem receber a sua parte
na divisão do Fundo Penitenciário, há ilhas de excelência em matéria
de acomodações para detentos. Na verdade, chega aqui uma
pequena parte do Fundo Penitenciário, um fundinho. Um exemplo
disso é a Penitenciária Federal de Catanduvas, no Paraná,
inaugurada em junho de 2006, que abriga um número de detentos
bem inferior à sua capacidade máxima. É o contrário do que acontece
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em todos os outros. Digo aqui que 68% dos presos que ocupam as
nossas cadeias são provenientes do tráfico de drogas, que é um
problema exclusivamente da Polícia Federal e, portanto, do governo
federal.

Pasmem, senhoras e senhores, naquele presídio federal, das 208
vagas para homens considerados de alta periculosidade, pouco mais
de um terço ocupa as celas individuais que são vigiadas pelo dobro de
agentes federais. O que quero dizer é que são menos de 100 detentos
para mais de uma centena de agentes da Polícia Federal.

Naquele ano, o déficit de vagas em todo o Brasil era de 100 mil
unidades em penitenciárias e de aproximadamente 60 mil unidades
em cadeias públicas, divididos em todos os Estados da Federação.

Então, o problema não é só de Minas, não é só do governo de
Minas, como faz crer a matéria publicada no conceituado jornal “Folha
de S. Paulo”.

A questão é que a segurança pública hoje se preocupa apenas com
a conseqüência, e não com a causa, e a causa é de todos nós e muito
mais do governo federal, que tem hoje instrumentos necessários para
que possamos mudar a criança para que não tenhamos de consertar
homens quebrados.

Entendemos, senhoras e senhores, que a legislação tem de ser
modificada de forma a obrigar a União a assumir definitivamente a
guarda dos presos de alta periculosidade, com a construção de
presídios federais.

Apesar de termos a compreensão de que a maioria das
condenações referem-se à Justiça Estadual, e a competência e
atribuição de guarda dos detentos é dos Estados, temos também a
convicção, apoiada em estatísticas, de que quase 68% dos apenados
têm ligação com crimes relacionados ao tráfico de drogas, problema
que tem de ser enfrentado com firmeza e determinação pelos órgãos
de segurança da União, dadas as suas implicações em toda a
sociedade brasileira.

Esperamos, senhoras e senhores, que maiores recursos sejam
transferidos aos Estados pela União, que é a controladora do maior
Orçamento público e detentora da maior arrecadação de tributos, para
a construção de novas penitenciárias, não só em Minas, mas em toda
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a nossa Federação.
Aqui, desde 2000, o governo estadual tem promovido a gradual

transferência dos detentos da guarda da Polícia Civil para instituições
penais com segurança própria, hoje a cargo dos Agentes
Penitenciários.

A partir de 2003, ou seja, nos últimos cinco anos, foram criadas no
sistema prisional mais de 12.300 vagas, percentual representativo no
total de vagas existentes.

Confiamos que aqui em Minas, com a aplicação do Orçamento, já
aprovado por esta Casa, o governo do Estado, em parceria com a
sociedade mineira e com a iniciativa privada - e apresentamos vários
projetos com esse objetivo - possa paulatinamente resolver os graves
problemas de superlotação carcerária, que, como dissemos, não é um
problema só nosso, mas de todo o País.

Um aparte ao meu grande Líder, Deputado Gilberto Abramo. Antes,
porém, aproveito para dizer que, com muita emoção, recebi de toda a
Bancada do PMDB uma bela homenagem. Vou levar não só no meu
coração, mas a todos os meus familiares e a todas as minhas
próximas gerações esta bela carta aberta que V. Exa. e os demais
pares do PMDB fizeram a este representante do PMDB do Parlamento
de Minas.

Muito obrigado, Deputados Gilberto Abramo, Vanderlei Miranda,
Antônio Júlio, Getúlio Neiva, Ivair Nogueira, José Henrique, Sávio
Souza Cruz, essa grandiosa e valente Bancada do PMDB.

O Deputado Gilberto Abramo (em aparte) - Não há motivos para
agradecer, Deputado Adalclever Lopes, pois seu trabalho é
reconhecido não apenas na Bancada do PMDB, mas em toda a
Assembléia Legislativa. Na verdade, líder é sempre líder, nunca perde
o seu posto.

Agora, analisando a fala de V. Exa., quero dizer que eu estava
acompanhando hoje a CPI da Carceragem e um dos Deputados que
compõe essa Comissão deixou bem claro que o problema da
carceragem é nacional, não está restrita ao Estado A, B ou C. Isso
ficou bem claro nas visitas que os componentes dessa Comissão
fizeram.

Não quero estender-me na minha fala, mas, em conversa com o
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Deputado Sávio Souza Cruz, e V. Exa. foi feliz em sua exposição,
falou-se da insistência do jornal “Folha de S. Paulo” em citar,
constantemente, Minas Gerais.

Gostaria de obter resposta do Deputado Domingos Sávio, que não
pôde responder-me porque estaria tomando aparte. Não se trata de
sentimento de inveja em relação ao governo de Minas Gerais? Afinal,
o jornal “Estado de S. Paulo” vem atacando o governo não apenas
quanto à carceragem mas também em outros pontos.

Não seria matéria plantada? Não seria matéria para desestabilizar o
governo de Minas Gerais? O que V. Exa. apresentou não seria mais
uma matéria plantada, entre tantas? Faço mais essa pergunta ao
Deputado Domingos Sávio, Líder da Bancada do PSDB. Espero que,
em momento oportuno, ele possa responder-nos, colaborando com o
entendimento e a preocupação de V. Exa., de modo a deixar claro que
o problema de carceragem é nacional, e não restrito a Minas Gerais.
Obrigado.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Gostaria de
economizar o tempo para que o colega Deputado Domingos Sávio
também possa fazer seu aparte.

Deputado Adalclever Lopes, nesses 13 meses iniciais do meu
mandato, foi com muita alegria que o tivemos na Liderança da
bancada e o vimos desempenhar seu mandato com tanta bravura,
enfrentando situações muito turbulentas, o que é natural dentro do
processo, afinal, quem se propõe a uma Liderança não pode esperar
navegar num mar de rosas. V. Exa. conduziu todo o trabalho sempre
com muito equilíbrio e ponderação, mas, acima de tudo, com muita
inteligência.

O Deputado Gilberto Abramo, que ora vem ocupar a Liderança da
bancada, também traz com ele todas as qualidades para um trabalho
de liderança. Além disso, poderá contar com V. Exa., Deputado
Adalclever Lopes, que estará conosco na Vice-Liderança. Creio que
teremos um ano bastante rico e produtivo.

Agradeço, assim, o tempo que V. Exa. permaneceu como Líder.
Aproveito também para dizer que estaremos sob a Presidência do
Deputado Gilberto Abramo, com o mesmo propósito de fazer da
Bancada do PMDB uma bancada guerreira, de luta, que não foge aos
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desafios propostos. Muito obrigado.
O Deputado Adalclever Lopes - Obrigado. Agradeço a todos os

peemedebistas do nosso Estado, assim como ao querido Deputado
Vanderlei Miranda e a todos os demais pares.

Farei uma analogia, rápida, em menos de 10 segundos, Sr.
Presidente, para dizer, como no filme Tropa de Elite, que só se sobe a
favela, que só se sobe o morro, com alguém de confiança para não se
tomar tiro nas costas. Da mesma forma, só pude ser bom Líder
porque havia aqui a tropa de elite do PMDB, com a qual subia com
confiança, porque nunca tomei dela um tiro nas costas.

Aproveito para alertar os políticos mineiros para que tomem muito
cuidado. Temos de estar alertas diante da orquestração paulista
contra Minas, pois do nosso Estado sairá o líder nacional, pois Minas
ganhará a Presidência da República.

Espero que nossos Líderes mineiros - sejam eles do PMDB, do
PSDB, do PT, do PV, do PDT, enfim de nenhum dos nossos partidos -
não se curvem diante dos interesses econômicos, que estão sempre
acima dos interesses políticos, que são os mineiros. Muito obrigado,
Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Wander Borges) - Com a palavra, o

Deputado Doutor Viana.
O Deputado Doutor Viana - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, imprensa, telespectadores que nos acompanham pela TV
Assembléia, os que estão presentes nas nossas galerias, público
mineiro, neste nosso primeiro pronunciamento este ano, avalio ser de
grande importância para todos nós, Deputados, independentemente
de cor partidária, o assunto que me traz a esta tribuna, porque é
importante para todos: Prefeitos, agentes políticos do Estado e
população em geral.

No dia 10/5/2006 foi aprovada a Lei Federal n° 11.300, que alterou a
Lei Federal n° 9.504, de setembro de 1997, conhecida como a lei que
estabelecia normas para as eleições, ou simplesmente Lei Eleitoral. A
referida alteração trouxe como novidade a seguinte inserção no § 10
do inciso VIII, art. 73, da Lei n° 9.504: "Art. 73 - São proibidas aos
agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
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a afetar a igualdade e oportunidade entre candidatos nos pleitos
eleitorais:

(...)
§ 10 - No ano em que se realizar eleição fica proibida a distribuição

de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública,
exceto nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou
de programas sociais, autorizados em lei, já em execução
orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público
poderá promover o acompanhamento de sua execução financeira e
administrativa”.

Todos nós sabemos que o objetivo da Lei n° 11.300 foi tentar frear o
impulso, à época, do candidato à reeleição presidencial Luiz Inácio
Lula da Silva, que, no uso da máquina administrativa, na distribuição
de cestas básicas para pessoa física e na distribuição gratuita de bens
e benefícios, dentro dessas diversas bolsas, fato este que realmente
aconteceu, independentemente da lei, e é do conhecimento público,
quando os Prefeitos foram pressionados. No entanto, não houve
nenhuma manifestação da Justiça Eleitoral.

Hoje, por incrível por pareça, o Secretário Adjunto de Transportes e
Obras Públicas, João Antônio Fleury Teixeira, remeteu o Oficio n°
95/2008 à Advocacia-Geral do Estado indagando se, com base na
citada lei, poderia essa Secretaria, a Setop, doar bens móveis, como
vigas, estruturas metálicas, mata-burros e outros, adquiridos por meio
de recursos do Orçamento de 2008, aos Municípios do Estado.
Sabemos que tal fato acarretará um transtorno enorme, visto que as
nossas emendas orçamentárias trazem benefícios à população
através das Prefeituras Municipais e das entidades filantrópicas
legalmente constituídas e com o devido reconhecimento de utilidade
pública. O questionamento feito pelo Secretário Adjunto coloca em
dúvida, aliás, as emendas orçamentárias apresentadas em 2007, que
ainda estão sendo executadas. Essa situação, nobres colegas, poderá
causar indignação aos Prefeitos, que sempre contaram com o apoio
do Estado, por meio das emendas ao Orçamento, para reformar
estradas vicinais, pontes, mata-burros, vias urbanas, principalmente
os Municípios carentes, que sempre foram sacrificados e são
especialmente agora, por ocasião do período chuvoso.
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Esta é uma forma de converter parte do imposto arrecadado nos
Municípios em obras para a população, que pagou o citado imposto.
Esses Municípios não recebem uma "distribuição gratuita de bens",
como diz a referida lei, pois eles contribuem com a contrapartida
exigida praticamente para todos os convênios feitos com a
administração pública.

A nossa Secretaria de Obras, no meu entendimento, não está
cometendo nenhuma ilegalidade, tendo em vista não se tratar de um
fato que acontece especificamente em ano eleitoral; pelo contrário,
acontece todos os anos, e, no ano eleitoral, a execução dos valores é
realizada obedecendo à legislação eleitoral vigente, que determina
prazo para o Estado efetuar convênios com os Municípios. Esses
convênios são também todos aprovados antecipadamente em lei, tais
como a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO - e o Plano Plurianual
de Ação Governamental, o conhecido PPAG.

A nossa sugestão é que a Secretaria de Transporte e Obras
Públicas, por meio de seu Secretário ou de seu Secretário Adjunto,
recolha o Ofício nº 95/2008 ou então solicite agilidade da Advocacia-
Geral do Estado - AGE -, já que essa situação está trazendo
problemas para os Prefeitos e para as Prefeituras que não podem
receber esses benefícios da Secretaria até que a AGE se pronuncie.

Sabemos que isso não foi cobrado pelo TRE. É uma dúvida nascida
e criada dentro da própria Secretaria, sem necessidade alguma. Aliás,
essa situação até está atrapalhando os Prefeitos, que não estão
conseguindo recolher mais esses benefícios, como retirada de vigas,
mata-burros e tubos ármicos para a feitura de pontes, tão necessárias
principalmente nas estradas rurais das cidades de menores condições
econômicas.

Exponho aqui essa preocupação, pois apesar da boa intenção da
Secretaria de Obras, criou-se uma situação que desnecessária, a
ponto de se suspenderem, sem nenhuma autorização ou ameaça do
setor eleitoral do Tribunal Eleitoral, seja o federal, seja o estadual, os
benefícios.

A partir deste pronunciamento, o meu desejo é que aconteça uma
dessas duas coisas, que vou levar à Secretaria e tornar públicas, de
conhecimento dos demais colegas e dos administradores municipais.
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O favorecimento é para pessoas. O Estado ou os Municípios não
podem prestar nenhum benefício a pessoas, principalmente se forem
candidatos, para que não haja privilégios.

É assim que vejo esse problema, e não como motivo para privar os
Municípios desses benefícios que o governo do Estado tão bem
concede. Aliás, ele tem feito isso muito bem durante todo esse tempo,
por meio da Setop.

Faço essa reflexão para que possamos tirar a dúvida. Ou a Setop,
por meio do seu Secretário Adjunto, João Antônio Fleury Teixeira,
retira essa indagação, esse Ofício nº 95/2008 - pois, a meu ver, não
há necessidade de questionar a AGE -, ou a AGE dá resposta rápida
para que os Municípios possam continuar tendo o direito aos
benefícios tão importantes levados pela Setop.

Trago aqui o ofício, que diz o seguinte: (- Lê:) “Belo Horizonte,
18/1/2008. Ofício nº 95/2008. Sr. Advogado-Geral do Estado em
exercício, Dr. Alberto Guimarães Andrade, nos termos da Lei
Complementar nº 81, de 10/8/2004, encaminho o seguinte
questionamento, para análise pela Consultoria Jurídica da Advocacia-
Geral do Estado. A Lei Federal nº 9.504, de 30/9/97, no seu art. 73,
inciso VIII, § 10, incluído pela Lei nº 11.300, de 10/5/2006, determina:
Art. 73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as
seguintes condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades
entre candidatos nos pleitos eleitorais’. Ou seja, aí estão sendo
prejudicados os Municípios, não os Prefeitos candidatos à reeleição,
ou outros candidatos ou agentes públicos individualmente. § 10 - No
ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de
bens, valores ou benefícios por parte da administração pública, exceto
nos casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de
programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária
no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá
promover o acompanhamento de sua execução financeira e
administrativa’. Em face do exposto, consulto a AGE sobre a
possibilidade de esta Secretaria continuar doando bens móveis -
vigas, estruturas, mata-burros - adquiridos no Orçamento de 2007
para os Municípios do Estado de Minas Gerais”. Ou seja, adquiridos
no Orçamento do ano passado, um ano sem nenhuma conotação
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eleitoral, e os do ano corrente também. “Caso a resposta seja
afirmativa, consulto, então, sobre quais seriam as medidas
acauteladoras que essa Secretaria poderia adotar”.

Entretanto, já suspendeu a cessão dos bens. Fez a interrogação,
não obteve resposta e suspendeu a cessão dos bens para os
Municípios. Não havia necessidade de suspensão. Os Municípios
estão prejudicados. Cito o Município de Santana do Pirapama, que
tem alguns benefícios para receber, doados no ano passado, e não
pôde recebê-los. Iria receber agora, foi preparada a documentação,
todos os projetos cobrados, e foi surpreendido com a suspensão,
porque há essa dúvida. Ora, se ainda não houve resposta negativa,
não deveriam ter sido prejudicados os Municípios. Levaremos essa
sugestão ao Secretário Adjunto, para que modifique essa situação e
os Municípios possam ser beneficiados com os mata-burros, as ligas
metálicas e as estruturas que a Secretaria de Obras vinha oferecendo,
seja por meio de emendas, seja por meio de projetos dos próprios
Municípios.

Sr. Presidente, essa era a sugestão que tínhamos para trazer na
tarde de hoje e que considero de suma importância, porque os
Municípios estão sendo prejudicados por uma dúvida, não por
obrigatoriedade, cobrança ou suspensão da lei. Trata-se de uma
dúvida do Secretário Adjunto, que solicitou um esclarecimento e já
suspendeu a doação dos benefícios aos Municípios.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra o

Deputado Ruy Muniz.
O Deputado Ruy Muniz - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público

presente, telespectadores da TV Assembléia. Para mim, é um grande
orgulho estar iniciando o nosso segundo ano no Poder Legislativo de
Minas Gerais e quero desejar a todos os colegas um ano legislativo
muito produtivo - que todos brilhem nesta Casa em 2008.

E este ano, aliás, é também de eleições municipais; um ano em que
o povo dos Municípios vai escolher Prefeitos e Vereadores, e espero
que o nosso povo saiba escolher os melhores, porque, quando
elegemos bons administradores e políticos competentes, temos
resultados. Vejam o caso do Governador Aécio Neves, em quem o
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povo votou maciçamente. Eleito no primeiro turno, está mostrando um
trabalho fantástico nas áreas de educação, saúde, segurança e
desenvolvimento. Para dar uma idéia, em 2007, Minas Gerais, mais
uma vez, bateu o recorde de crescimento industrial no Brasil. Ou seja,
a indústria que mais cresceu no Brasil nesse ano foi a mineira. O
Governador e toda a sua equipe estão de parabéns.

Mas em nossa região, no Norte de Minas, principalmente em Montes
Claros, acontece exatamente o contrário. Há ali uma cidade
abandonada e suja, onde o desemprego e a violência crescem a cada
dia. Prova disso é o que vemos acontecer com o Grupo Coteminas,
um dos maiores grupos têxteis do mundo e uma das maiores
empresas do Brasil - uma empresa que nasceu em Montes Claros e
cresceu para o Nordeste e para outros continentes. Agora vemos a
tragédia da desativação de uma de suas unidades industriais, a fiação
da Cotenor, que está completando 18 anos, cujo maquinário ficou
desatualizado, não permitindo que se produza um fio que possibilite a
fabricação de um tecido na qualidade exigida pelo mercado. Há
também a questão do custo muito alto da energia. Por essas razões, o
Presidente do Grupo Coteminas, Dr. Josué Gomes da Silva, resolveu
desativar essa fiação.

Mas quero fazer um desafio a todos os Deputados de Minas Gerais,
ao Dr. Jamil e a todo o pessoal do Indi: unirmos toda a classe política
de Montes Claros e do Norte de Minas, para evitarmos que isso
aconteça.

Como isso pode ser feito? A Coteminas quer fazer uma nova fiação,
e precisamos dar nosso apoio. Vamos doar terreno, arranjar
financiamento, se necessário, para fazermos uma nova fiação, mas
não desativarmos a fiação da Cotenor. Apesar de não ser a mais
moderna, essa fiação gera 800 empregos, tem função social e é
preciso ser preservada. As outras indústrias - a tecelagem, a
estamparia, a parte de lençóis - estão a todo o vapor, funcionando
bem, e continuarão; somente a parte da fiação não.

Tenho interesse e lutarei por todos esses trabalhadores, para que
seus empregos sejam preservados. Nesta semana já convocaremos a
bancada dos oito Deputados do Norte de Minas para marcarmos uma
audiência no Indi, com o Governador Aécio Neves, e darmos todo o
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apoio. Iremos também à Cemig para conseguir uma tarifa diferenciada
de energia, para preservarmos esses empregos na fiação da Cotenor,
em Montes Claros.

A Coteminas tem outra indústria muito importante em Montes
Claros, que gera muitos empregos e que fabrica “jeans”, a
Santanense. Esse “jeans” pode ter um valor agregado maior em
Montes Claros. Precisamos instalar ali, urgentemente, uma fábrica de
confecções para produzirmos calças “jeans”, uniformes militares e
funcionais, gerando mais empregos. Tenho a certeza de que um
homem do quilate do Dr. José Alencar e seu filho, Josué Alencar, têm
essa sensibilidade e irão querer investir mais ainda no Norte de Minas
e no Nordeste brasileiro, para que possamos crescer.

Lembro as pessoas de que o saudoso Dr. Fábio, grande Diretor da
Coteminas, que perdeu sua vida no acidente da TAM, estava
exatamente voltando de Porto Alegre, onde foi visitar uma
termelétrica, no Sul do País, porque era e é idéia deles levar uma
termelétrica para Montes Claros, para ter energia mais barata.

Vocês sabem que a tecnologia avançou muito, e uma boa solução
para o tratamento do lixo, principalmente numa cidade como Montes
Claros, com mais de 300 mil habitantes, é um biodigestor que
cozinhará o lixo e liberará gases para fornecer energia para uma
termelétrica. Essa energia poderá ser usada para movimentar as
indústrias da Coteminas.

Então, é preciso haver liderança e gente competente. O Prefeito de
Montes Claros, Dr. Athos Avelino Pereira, poderia estar puxando,
liderando e trazendo isso, e apoiando a Coteminas. São 800
empregos, Dr. Athos, 800 famílias que deixam de ter renda. São 4 mil,
5 mil pessoas que ficam desassistidas. Montes Claros já tem um dos
maiores desempregos que Minas Gerais conhece. A faixa etária de 18
a 24 anos, o jovem adulto, tem cerca de 52% de desempregados.
Com o fechamento dessa unidade da Coteminas, a situação se
complica muito mais. É preciso ação da Câmara de Vereadores, do
Prefeito, de nós, Deputados, a união de todos para salvar a
Coteminas. Para isso, estaremos já mobilizando os Deputados,
também a bancada federal e o governo de Minas, para darmos esse
apoio e suporte à Coteminas.
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Muitos falam que o problema da Coteminas é a competição chinesa,
e não é. A China era um país que vivia na Idade Média e, nos últimos
40, 50 anos, fez uma grande revolução pela educação, pela
tecnologia, tornando-se um gigante. E está crescendo quase 10% ao
ano. Não temos que combatê-la, temos é que fazer igual a ela: investir
em educação, em tecnologia, em modernização de indústrias, para
produzirmos produtos de qualidade a preços justos e ganharmos o
mercado internacional.

O grupo Coteminas está certo em modernizar. É preciso fazer uma
nova fiação; aliás, devemos fazê-la sem fechar a antiga, pois esta
ainda dá condições de produção e garantirá muitos empregos.
Mobilizaremos todos para salvarmos a Coteminas, essa importante
indústria para Montes Claros e o Brasil.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Deputado Ruy Muniz,
queria cumprimentá-lo pelo pronunciamento referente a esse fato que
ocorreu em Montes Claros. Foi um anúncio que nos pegou de
surpresa. Na verdade, são centenas de pessoas, muitas com mais de
15 anos de trabalho na Coteminas, que, de um momento para o outro,
em nome da modernidade e da eficiência industrial, são jogadas para
o segundo plano.

Esse movimento é verdadeiro, legítimo e tem de existir. A indústria
tem crescido muito. Montes Claros tem correspondido bastante,
principalmente para o crescimento desse complexo que é de
propriedade da família do nosso Vice-Presidente José Alencar. Os
apelos têm de ser feitos; e as alternativas, apresentadas. Depois de
tanto tempo e de tanto investimento do governo estadual e federal por
meio do Finor e da Sudene, essas pessoas não podem pagar o preço
dessa modernidade e eficiência.

V. Exa. está no caminho certo e pode contar conosco. Temos de
criar uma frente, um grande movimento. Os próprios funcionários do
grupo Coteminas já estão solidários e se mobilizando, pois estão
vendo companheiros sendo despedidos depois de tantos anos.

Deputado Ruy Muniz, é preciso que se faça um movimento e que
haja o envolvimento de todos. Queremos fazer chegar até o nosso
Vice-Presidente esse sentimento que hoje brota no coração de todo
montes-clarense, principalmente das lideranças da nossa cidade.
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Parabéns! Conte comigo.
O Deputado Ruy Muniz - Muito obrigado, colega Deputado Carlos

Pimenta. A sua solidariedade é muito bem-vinda. Realmente
estaremos unidos para salvar a Coteminas.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Deputado Ruy Muniz,
gostaria primeiramente de parabenizá-lo por trazer esse tema para a
Assembléia. Hoje apresentei um requerimento dessa natureza na
Comissão do Trabalho, solicitando a realização de uma audiência
pública desta Casa em Montes Claros, para que convoquemos as
autoridades, o Presidente da Cemig, o Diretor da Coteminas e um
representante do Ministério de Minas e Energia. Um dos problemas
também alegados para essa demissão foi o alto custo da energia
elétrica. De certa forma, isso é inadmissível, pois acabamos de
inaugurar no Norte de Minas a hidrelétrica de Irapé, e foi dito que isso
aumentaria a oferta de energia e geraria novas oportunidades.
Todavia está acontecendo justamente o contrário, pois a energia
oscilou em aumentos incompatíveis, desde que chegou a oscilar
2.000% nos últimos dois anos. Precisamos nos reunir com a Cemig
para verificar uma forma de a energia para nossa região, produzida lá,
ser de certa forma subsidiada, a fim de gerarmos emprego no Vale do
Jequitinhonha e no Norte de Minas - região mais pobre do Estado. O
que não pode é o Norte de Minas produzir energia para gerar
emprego em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Chile e em outros
lugares.

Portanto fica aí o meu registro. Gostaria de parabenizá-lo por
levantar esse tema tão importante.

O Deputado Ruy Muniz - Deputado Paulo Guedes, agradeço-lhe a
consideração. Realmente a energia na bolsa vale ouro, ou seja, de
R$40,00 até R$600,00. Portanto subiu 1.500%. Hoje está na faixa de
R$200,00. Todavia, em relação ao preço original, realmente está
quase 500% a mais. Portanto é preciso encontrar uma solução, que
talvez seja a termelétrica do lixo em Montes Claros e as termelétricas
deste país.

O Deputado Luiz Tadeu Leite (em aparte) - Deputado Ruy Muniz,
quero parabenizá-lo pela oportunidade de falar sobre o assunto e
solidarizar-me com os funcionários da Coteminas, que estão sendo
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demitidos ou estão vivendo o risco da iminente demissão.
Quero dizer a V. Exa. que seria importante ouvirmos da diretoria da

empresa, do Dr. Josué Gomes da Silva, os reais motivos desse
fechamento. A Coteminas não pode ser fechada pura e simplesmente
por uma conveniência empresarial. Ela foi implantada na década de
70 - lembro-me muito bem disso, ainda era repórter da Rádio
Sociedade - com recursos do art. 34, XVIII, da Sudene. Foi implantada
em grande parte com incentivos do dinheiro público. Portanto, é
preciso que se dê uma satisfação para explicar os motivos, a fim de
nos convencer de que realmente tem de ser fechada.

A energia elétrica em Minas Gerais, é cara, sem dúvida. Mas por
que só a Coteminas está fechando, por que não afeta todas as demais
indústrias do seu porte do parque industrial mineiro? Então, temos de
conhecer as razões reais disso. Gostaria de convidar V. Exa. para
formarmos um grupo de Deputados, unirmos a bancada do Norte, que
é muito unida nessas horas, marcarmos um horário com o Dr. Josué
para sabermos sobre isso e verificarmos qual alternativa, se há jeito,
como bem disse V. Exa., de manter funcionando a qualquer custo a
fábrica da Coteminas, que se tornou um patrimônio não da família
Alencar, mas de Montes Claros e de nossa região. Muito obrigado,
Excelência.

O Deputado Ruy Muniz - Obrigado. Acatamos a sugestão de V. Exa.
Providenciaremos essa audiência com o Dr. Josué, a fim de sabermos
realmente os verdadeiros motivos. Adianto a V. Exa. que não é a
Coteminas que está fechando. A Coteminas em Montes Claros possui
cinco unidades industriais; dessas, a Febratec, a estamparia, vai muito
bem; a Lençóis também vai muito bem, exportando muito; a parte de
tecelagem da Cotenor está bem; a Santanense está-se ampliando. A
que está ruim e desatualizada tecnologicamente é a tecelagem, uma
das maiores unidades, só ela gera 800 empregos lá. Só para V. Exa.
ter uma idéia, nessa fiação, cada máquina exige o trabalho de várias
pessoas, parece-me que são 14 pessoas que cuidam de uma
máquina. Com a nova máquina que querem trazer para instalar,
somente uma pessoa olhará duas máquinas. É muito mais produtivo,
muito mais modernidade. Temos de advogar a manutenção dessa
fábrica, que é boa, e abrir essa nova fiação, moderna, e apoiar esse
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investimento. Concordo e agradeço ao nosso Presidente a paciência.
Encerro o meu pronunciamento dizendo que estaremos emitindo

uma carta da bancada do Norte comunicando as providências a todos
os funcionários e a toda Montes Claros. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Carlos Mosconi - Gostaria de abordar rapidamente uma
notícia veiculada hoje pela imprensa mineira acerca de uma pesquisa
feita pela Confederação Nacional dos Municípios, em que se avaliam
os Municípios brasileiros principalmente sob três itens: gestão,
aspecto social e aspecto fiscal. Essa pesquisa, Presidente, coloca a
nossa cidade de Poços de Caldas em quarto lugar no País por essa
avaliação que considera esses três itens que medem a qualidade da
administração, já que são voltados para os aspectos fiscal e social e,
especificamente, a gestão administrativa municipal. Nessa avaliação,
Poços de Caldas ficou, portanto, em quarto lugar no País e em
primeiro no Estado de Minas Gerais. Assim, gostaria de manifestar a
minha enorme satisfação pelo brilhante resultado alcançado pela
nossa cidade, Poços de Caldas. Quero parabenizar o povo da cidade,
trabalhador, operoso e hospitaleiro, que, sem dúvida, fez por merecer
essa classificação. Cumprimento também o Prefeito Sebastião
Navarro, o Vice-Prefeito Paulinho Courominas, o Presidente da
Câmara Álvaro Cagnani e toda a equipe da administração municipal,
que tem contribuído muito para o êxito dessa administração, que,
agora, com o resultado dessa pesquisa feita pela Confederação
Nacional dos Municípios, fica inteiramente consagrada. Era o que eu
tinha a dizer. Obrigado, Presidente.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Esgotada a hora destinada

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

A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos
termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº
1.800/2008, da Comissão de Segurança Pública. Publique-se para os
fins do art. 104 do Regimento Interno.

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimento da
Deputada Maria Lúcia Mendonça, solicitando a retirada de tramitação
do Projeto de Lei nº 1.890/2007 (Arquive-se o projeto.); e, nos termos
do inciso XXI do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos
Deputados Carlos Pimenta e outros, solicitando a convocação de
reunião especial para homenagear a empresa farmacêutica Novo
Nordisk por elevados investimentos em Montes Claros, e Doutor
Rinaldo e outros, solicitando a convocação de reunião especial para
comemorar o centenário de criação da Faculdade de Odontologia da
UFMG.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Alencar da Silveira

Jr., solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei nº 89/2007.
Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Alencar da
Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Deputado João Leite,
Deputados, peço a retirada do meu projeto em que se proíbe a venda
de bebida alcoólica nas dependências de estádios de futebol da
Ordem do Dia. - Quando ninguém pensava na venda de bebida no
Mineirão, o meu projeto já tramitava desde a legislatura passada - por
entender que a sociedade precisa discutir mais o assunto.

No ano passado, por um determinado período, não se vendeu
bebida no Mineirão, apenas no Independência e nos estádios do
interior. Nada mais justo que esse projeto seja mais bem discutido
pelos Deputados desta Casa e pela sociedade em geral.

Como podemos votar um projeto dessa natureza com o Plenário
vazio? Os Deputados não vieram trabalhar hoje. Eles não estão aqui.
Temos 77 Deputados, e apenas 2, 4, 6, 8 Deputados estão presentes.
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Não posso deixar que um projeto tão importante como esse, que
regulamenta a venda de bebidas e dá ao Ministério Público a condição
de fazer e falar sobre a lei, seja colocado em votação neste momento.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Alencar da Silveira Jr - Sr. Presidente, conforme o
exposto, solicito a recomposição de quórum.

O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência solicita ao Sr.
Secretário que proceda à chamada dos Deputados para a
recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Gustavo Valadares) - (- Faz a chamada.)
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 22 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 logo mais, às
20 horas, e de amanhã, dia 13, às 9 e às 20 horas, nos termos dos
editais de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

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

1.406/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 1.406/2007, de autoria da Deputada Rosângela

Reis, tem por objetivo declarar de utilidade pública a Comunidade
Terapêutica Colônia Vale do Toco - Cotevato -, com sede no
Município de Nova Era.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 19/7/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.406/2007 tem por objetivo declarar de utilidade
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pública a Comunidade Terapêutica Colônia Vale do Toco, com sede
no Município de Nova Era.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais
de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
prestam seus serviços gratuitamente.

Note-se que o estatuto da entidade determina no parágrafo único do
art. 3º que, caso seja ela dissolvida, seu patrimônio remanescente
será destinado a entidade congênere localizada no Município de Nova
Era ou região e o § 1º do art. 7º dispõe que ela não remunera seus
Diretores, Conselheiros, sócios instituidores, benfeitores ou
equivalentes.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.406/2007.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.657/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O projeto de lei em epígrafe, originado do desarquivamento do

Projeto de Lei nº 3.813/2006, a requerimento do Deputado Leonardo
Moreira, tem por finalidade declarar de utilidade pública o Instituto de
Promoção Humana Vereador Delvito Alves, com sede no Município de
Unaí.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 5/10/2007, vem a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 1.657/2007 objetiva declarar de utilidade pública
o Instituto de Promoção Humana Vereador Delvito Alves, com sede no
Município de Unaí.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem
personalidade jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o estatuto da entidade (registrado em
11/12/2007) determina, na cláusula 10ª, que os cargos de sua
administração não serão remunerados, e, na cláusula 18ª, que, em
caso de sua extinção, os bens remanescentes serão doados a
entidades filantrópicas com objetivos semelhantes.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.657/2007.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

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

1.728/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em tela

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores dos Bairros Pousada D’el Rey e Jardim Colonial - Ambrey -
, com sede no Município de Igarapé.

Publicada a matéria no “Diário do Legislativo”, em 26/10/2007, vem
a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.728/2007 objetiva declarar de utilidade pública
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a Associação dos Moradores dos Bairros Pousada D’el Rey e Jardim
Colonial, com sede no Município de Igarapé.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem
personalidade jurídica própria e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 32 do seu estatuto determina que a
entidade não remunerará seus dirigentes, associados ou
mantenedores e o inciso II do art. 45 preceitua que, no caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente reverterá a entidade
congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.728/2007.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.735/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Saúde,
Emprego, Esporte e Lazer de Betim - Aseelb -, com sede no Município
de Betim.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 30/10/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.735/2007 tem por escopo declarar de utilidade
pública a Associação de Saúde, Emprego, Esporte e Lazer de Betim,
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com sede no Município de Betim.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a declaração de
utilidade pública.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 34, que, em
caso de sua dissolução, os bens remanescentes serão destinados a
instituição congênere dotada de personalidade jurídica e registrada no
Conselho Municipal de Assistência Social ou no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade publica; e, no art. 37, que as
atividades dos Diretores e Conselheiros não serão remuneradas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.735/2007.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Sargento

Rodrigues - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.901/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Cristã de Sabará, com sede nesse Município.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 7/12/2007 e
encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.901/2007 tem por escopo declarar de utilidade
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pública a Associação Comunitária Cristã de Sabará.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressalte-se, ainda, que o art. 29 de seu estatuto determina que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente seja destinado a
instituição congênere do Município, legalmente constituída, portadora
do título de utilidade pública estadual e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social; e o art. 30 preceitua que a entidade
não remunera seus Diretores, Conselheiros, associados ou
instituidores.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.901/2007.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Sargento

Rodrigues - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.926/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em

tela tem por objetivo declarar de utilidade pública o Instituto de
Assistência Social Santa Rita de Cássia, com sede no Município de
Guaxupé.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/12/2007 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.926/2007 tem por finalidade declarar de
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utilidade pública o Instituto de Assistência Social Santa Rita de
Cássia, com sede no Município de Guaxupé.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
34 que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros, sócios,
instituidores, benfeitores ou equivalentes não serão remuneradas,
sendo-lhes vedado o recebimento de vantagens ou benefícios por
qualquer forma ou título; e no art. 41 que, na hipótese de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade
congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência Social ou
a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.926/2007.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.929/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o Projeto de Lei nº

1.929/2007 visa declarar de utilidade pública a Associação
Beneficente de Apoio à Comunidade - Abaco -, com sede no
Município de Poços de Caldas.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15/12/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.929/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Beneficente de Apoio à Comunidade, com sede no
Município de Poços de Caldas.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1988.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais
de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas e não
remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade, alterado em 27/4/2005, prevê
pelo § 1º do art. 15 a não-remuneração de seus Diretores; e pelo art.
24 que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.929/2007.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2008.
Gilberto Abramo, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito Alves

- Dalmo Ribeiro Silva - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.936/2007
Comissão de Constituição e Justiça

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

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Amigos da
Criança - Fazenda da Criança, com sede no Município de Belo
Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15/12/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 1.936/2007 tem por escopo declarar de utilidade
pública a Associação Amigos da Criança - Fazenda da Criança, com
sede no Município de Belo Horizonte.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade, datado de 9/1/2004, determina,
no art. 20, a não-remuneração de seus Diretores e Conselheiros; e, no
art. 39, que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
será destinado à Creche Tia Dolores, à Associação dos Amigos do
Hospital da Baleia da Fundação Benjamin Guimarães e à Associação
Mineira de Reabilitação, todas com sede no Município de Belo
Horizonte.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.936/.2007.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.938/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Juninho Araújo, o Projeto de Lei nº

1.938/2007 visa declarar de utilidade pública a Corporação Musical
Aníbal Soares de Oliveira, com sede no Município de São Domingos
do Prata.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15/12/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.938/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Corporação Musical Aníbal Soares de Oliveira, com sede no
Município de São Domingos do Prata.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instruiu o processo, constata-se
o inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica;
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 5º que as
atividades dos seus dirigentes, conselheiros, associados e
instituidores não serão remuneradas; e no art. 33 que, em caso de sua
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a entidade
congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.938/2007.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.946/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Bom
Samaritano - Acobos -, com sede no Município de Belo Oriente.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15/12/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.946/2007 pretende declarar de utilidade pública
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a Associação Comunitária Bom Samaritano, com sede no Município
de Belo Oriente.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1988.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade prevê, pelo art. 14, a não-
remuneração de seus Diretores e Conselheiros; e, pelo parágrafo
único do art. 33, que, em caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidades assistenciais.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.946/2007.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Gilberto

Abramo - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI

COMPLEMENTAR Nº 37/2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei

Complementar nº 37/2007 objetiva extinguir cargos de provimento em
comissão do Quadro Específico de Pessoal da Advocacia-Geral do
Estado, a que se refere o Anexo Único da Lei Complementar nº 30, de
10/8/1993.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 14/12/2007, foi a proposição
distribuída preliminarmente à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu pela juridicidade constitucionalidade e legalidade da matéria.
Em seguida, a Comissão de Administração Pública, em sua análise de
mérito, opinou pela aprovação do projeto.

Vem agora a matéria a esta Comissão para receber parecer, nos
termos regimentais.
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Fundamentação
O projeto de lei em exame visa à extinção de 12 cargos de

provimento em comissão do Quadro Específico de Pessoal da
Advocacia-Geral do Estado, sendo um cargo de Consultor Legislativo-
Chefe e 11 cargos de Consultor Técnico-Legislativo.

De acordo com a mensagem enviada pelo Governador do Estado, a
extinção dos referidos cargos faz-se necessária em face da criação de
12 cargos de provimento em comissão, de recrutamento amplo, sendo
um de denominação DAD-10 e 11 de denominação DAD-9, na
estrutura orgânica básica da Secretaria de Estado de Governo, com
lotação na Assessoria Técnico-Consultiva, órgão que passará a
integrar essa Pasta. Tal órgão tem a função de prestar
assessoramento técnico-legislativo ao Poder Executivo e aos demais
órgãos e entidades do Estado em todos os aspectos, incluída a
redação de decretos e projetos de lei de iniciativa do Governador do
Estado e das respectivas mensagens, a serem enviados ao Poder
Legislativo, bem como da fundamentação das razões dos vetos.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, o projeto não
representa impacto negativo sobre os cofres públicos, haja vista tratar-
se de extinção de cargos de provimento em comissão.

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

Complementar nº 37/2007.
Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2008.
Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Lafayette de Andrada -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

1.413/2007
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De iniciativa desta Comissão, a proposição em epígrafe tem por

finalidade aprovar, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV,
da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que
especifica.

O projeto foi aprovado no 1º turno, em sua forma original, e agora
retorna a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2º turno, nos
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termos do art. 189, combinado com o art. 102, IX, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Resolução nº 1.413/2007 tem por finalidade, em

obediência ao inciso XXXIV do art. 62 e ao § 6º do art. 247 da
Constituição do Estado, aprovar a alienação de 32 glebas de terras
devolutas situadas nos Municípios de Indaiabira, Vargem Grande do
Rio Pardo, Rio Pardo de Minas, Santo Antônio do Retiro e
Montezuma, todas com área entre 100 e 250ha, de acordo com seu
Anexo.

Cabe ressaltar que, pelos autos do processos, instruídos pelo
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter-MG -, as
transferências de domínio serão realizadas de acordo com a
legislação vigente, atendendo ao objetivo de promover o bem-estar do
homem que vive do trabalho da terra e fixá-lo no campo.

Com relação à repercussão financeira ou orçamentária decorrente
da aprovação do projeto, afirmamos que ela inexiste, uma vez que a
alienação dos imóveis dar-se-á na modalidade de compra
preferencial, em que o beneficiário fará o pagamento de seu valor,
acrescido dos emolumentos.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução nº 1.413/2007, no 2º turno.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2008.
Vanderlei Jangrossi,  Presidente - Getúlio Neiva, relator - Padre

João - Antônio Carlos Arantes.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

1.724/2007
Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial

Relatório
De iniciativa desta Comissão, a proposição em epígrafe tem por

finalidade aprovar, de conformidade com o disposto no art. 62, XXXIV,
da Constituição do Estado, a alienação das terras devolutas que
especifica.

O projeto foi aprovado no 1º turno, em sua forma original, e agora
retorna a esta Comissão a fim de receber parecer para o 2º turno, nos
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termos do art. 189, combinado com o art. 102, IX, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Resolução nº 1.724/2007 tem por finalidade, em

obediência ao inciso XXXIV do art. 62 e ao § 6º do art. 247 da
Constituição do Estado, aprovar a alienação de 20 glebas de terras
devolutas situadas nos Municípios de Rio Pardo de Minas, Vargem
Grande do Rio Pardo, Santo Antônio do Retiro, Indaiabira e
Montezuma, todas com área entre 100 e 250ha, de acordo com seu
Anexo.

De conformidade com os autos do processos, instruídos pelo
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter-MG -, as
transferências de domínio serão realizadas de acordo com a
legislação vigente, atendendo ao objetivo de promover o bem-estar do
homem que vive do trabalho da terra e fixá-lo no campo.

No tocante ao exame de possível repercussão financeira ou
orçamentária decorrente da aprovação do projeto, afirmamos que ela
inexiste, uma vez que a alienação dos imóveis dar-se-á na
modalidade de compra preferencial, em que o beneficiário fará o
pagamento de seu valor, acrescido dos emolumentos.

Conclusão
Em vista do aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de

Resolução nº 1.724/2007, no 2º turno.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente -  Getúlio Neiva, relator - Padre

João - Antônio Carlos Arantes.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.817/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Sebastião Costa, o projeto de lei em
epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Manhuaçu o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma original, e agora
retorna a esta Comissão, a fim de receber parecer para o 2º turno,
conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do
Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.817/2007 tem por escopo autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Manhuaçu um imóvel com área de
471m², composto pelos lotes nºs 5 e 11 do Quarteirão F, situado
nesse Município.

Atendendo ao interesse público que deve nortear o negócio jurídico
em causa, a proposição, no parágrafo único de seu art. 1º, preceitua
que o bem se destina à construção de um posto de saúde e, no art. 2º,
que haverá o seu retorno ao patrimônio do Estado, se, findo o prazo
de cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação,
não lhe tiver sido dada a finalidade prevista.

A autorização legislativa para alienação de imóveis do Estado
decorre da exigência contida no art. 18 da Constituição do Estado, no
inciso I do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e no § 2º do art.
105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Cumpre-nos reiterar que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
além de não representar despesas para o erário nem acarretar
repercussão na lei orçamentária.

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

1.817/2007, no 2º turno.
Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Lafayette de Andrada -

Sebastião Helvécio.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 12/2/2008, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr.

Lecy Lucas Gomes, ocorrido em 22/1/2008, nesta Capital. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento da Sra.
Edna F. Novaes, ocorrido em 28/1/2008, em Ouro Fino. (- Ciente.
Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 15 DE FEVEREIRO DE 2008

ATAS
ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/2/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata; discursos dos Deputados Weliton Prado, Irani
Barbosa e Paulo Cesar; aprovação - Correspondência: Ofício nº
16/2008 (informando ausência do País), do Governador do Estado -
Ofícios - Questão de ordem - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.018 a 2.026/2008
- Requerimentos nºs 1.801 a 1.827/2008 - Requerimentos da
Comissão de Direitos Humanos (2) e do Deputado Leonardo Moreira -
Comunicações: Comunicações das Comissões de Transporte, de
Cultura, de Saúde, de Administração Pública e de Meio Ambiente, da
Deputada Elisa Costa (2) e dos Deputados Tiago Ulisses, Sávio
Souza Cruz, Luiz Humberto Carneiro (2), Paulo Guedes, Dimas
Fabiano (2), Jayro Lessa (2) e Domingos Sávio - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Paulo Guedes, Antônio
Carlos Arantes e Getúlio Neiva - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:
Abertura de Inscrições - Questões de ordem - Comunicação da
Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho de
Requerimentos: Requerimento do Deputado Leonardo Moreira;
deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimento da Comissão
de Direitos Humanos; aprovação - Requerimento da Deputada Elisa
Costa; deferimento; discurso da Deputada Elisa Costa - Requerimento
do Deputado Paulo Guedes; deferimento; discurso do Deputado Carlin
Moura - 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições: Discussão, em
turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 18.024; designação
de relator; emissão de parecer pelo relator; discurso do Deputado
Carlin Moura; questão de ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
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Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende
- André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio
Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi -
Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva -
Deiró Marra - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco
- Irani Barbosa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette de Andrada -
Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento Rodrigues -
Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Wander
Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h15min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Alencar da Silveira Jr., 3º-Secretário, nas funções de

2º- Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior.
O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir,

o Deputado Weliton Prado.
O Deputado Weliton Prado - Gostaria, Presidente, que fosse

acrescida à ata a discussão realizada no período da manhã, quando
encaminhei, em um debate polêmico, requerimento sobre a liberação
ou não de bebida alcoólica no Mineirão.

O Deputado que então me antecedeu fez observações sobre
diversos assuntos, vários dos quais não eram atinentes ao tema que
era discutido no momento, ou seja, o requerimento sobre a liberação
ou não de bebida no Mineirão.
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Depois de seu pronunciamento, segui a mesma linha e dei-me o
direito de conclamar a população para a campanha de redução da
tarifa de energia elétrica em Minas Gerais; para que assinem o
abaixo-assinado, em que queremos colher mais de meio milhão de
assinaturas. Nessa linha, solicitei que a população encaminhasse
suas propostas por “e-mail” até o dia 27 de fevereiro, lembrando que
todas elas devem ser obrigatoriamente analisadas.

Já são dezenas de propostas que a população de Minas Gerais
encaminhou à Aneel solicitando a redução da tarifa de energia. Hoje,
o jornal “O Tempo”, que eu queria parabenizar, fez uma matéria
falando que a população mineira está-se mobilizando pela redução da
tarifa de energia elétrica.

Fui advertido pelo Presidente, que solicitou que me mantivesse no
tema. Seguindo o princípio da isonomia, porque o Deputado anterior
falou, senti-me também no direito. Então, gostaria que ficasse explícito
na ata que a minha palavra foi cortada, justamente em relação à
discussão que fizemos no período da manhã, referente à redução da
tarifa de energia elétrica, durante o encaminhamento do requerimento
referente às bebidas no Mineirão.

Está aqui a matéria que citei, do jornal “O Tempo”: “Mineiros
pressionam por queda na energia”. Uma das mensagens contra a
tarifa no Estado que estão no “site” da Aneel mostra um consumidor
que diz gastar 36% do seu salário com a conta de luz. A população
realmente está mobilizada e não agüenta o valor absurdo cobrado em
Minas Gerais, que é o que mais pesa hoje no bolso do contribuinte.

Como eu dizia no período da manhã, todo cidadão tem o direito de
encaminhar suas propostas, isso é muito importante. Já superamos o
número de propostas encaminhadas há cinco anos - a revisão tarifária
acontece de cinco em cinco anos. Há cinco anos houve pouquíssimas
propostas, e já há mais do que o dobro das propostas encaminhadas
há cinco anos. São mais de 400 mil abaixo-assinados que estão
sendo colhidos: o Otoniel aqui em Belo Horizonte, o Paulinho em
Contagem, o David em Betim, o Vítor Hugo em Monte Carmelo.

Só para finalizar, Sr. Presidente...
O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado Weliton Prado

que se atenha à discussão da ata.
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O Deputado Weliton Prado - Certo, mas gostaria que ficasse
expresso na ata que tive a palavra cortada porque o Deputado que me
antecedeu falou e não foi feita nenhuma observação. Depois que o
Deputado fez sua manifestação, tive a minha fala cerceada.
Compreendo os aspectos do Regimento, mas penso que tenho o
direito de explicitar isso. Eu estava fazendo justamente essa
discussão, até citando o que o Deputado Irani Barbosa falou, que
durante o Projeto nº 1.585 - esta foi a discussão do período da manhã
- não havia nenhuma emenda em relação ao ICMS. Havia duas
emendas minhas, de nºs 93 e 95, que reduzem o ICMS. Destaquei, e
poucos Deputados votaram a favor. Hoje o ICMS em Minas Gerais
chega a 42% - o mais caro de todos os Estados da Federação. Então,
serviu para uma correção da fala do Deputado Irani Barbosa, e a
prova está aqui e no “site”, para quem quiser conferir: a emenda que
apresentei ao Projeto de Lei nº 6.763/1975, que diminui o ICMS, com
o objetivo de defender os consumidores mineiros, com a redução do
tributo. O índice do ICMS em Minas Gerais é 30%, com a cobrança
por dentro, 25%. Obrigado.

O Deputado Irani Barbosa - Para discutir a ata, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Antes de passar a palavra ao Deputado Irani

Barbosa, a Presidência gostaria de reiterar aos Senhores Deputados o
pedido de que se atenham à discussão da ata. Com a palavra, para
discutir, o Deputado Irani Barbosa.

O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, V. Exa. poderia pedir a
releitura da ata, porque me parece que o Deputado Alencar da Silveira
Jr. gaguejava muito. Eu não sabia se ele estava emocionado pela
criação da nossa TV Assembléia, que foi criada pelo Deputado
Agostinho Patrús, ex-Presidente da Assembléia, e que, na realidade,
foi criada por todos os Deputados. Então, gostaria que V. Exa., logo
após as minhas explicações, pedisse ao Deputado Alencar da Silveira
Jr. que não gagueje, porque a gaguez dele não estava escrita na ata.

Aquele gaguejamento dele ficará nos anais da Casa. Não tem
sentido. Temos de buscar uma pessoa com dicção perfeita para
proceder à leitura da ata. Quem sabe possamos trazer um locutor
profissional ou ainda pedir ao nosso televisivo João Carlos para fazê-
la. A leitura da ata gaguejada será inteligível para o telespectador da
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TV Assembléia e talvez até para alguns Deputados.
Sr. Presidente, só gostaria de fazer um complemento dentro dessa

discussão da ata neste Plenário. O Deputado Weliton Prado pediu
para baixar a alíquota do ICMS da energia elétrica. O pedido dele é
inferior ao meu - redução de 25%; o do Deputado Irani Barbosa foi
para reduzir 12% da alíquota do ICMS.

Portanto, gostaria que V. Exa. solicitasse ao Deputado Alencar da
Silveira Jr. que refizesse a leitura da ata sem gaguejar ou então que
arrumasse um Deputado com dicção perfeita, para não ficarmos
confusos. Ninguém entendeu o que ele queria dizer. Por favor, Sr.
Presidente! Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Paulo
Cesar.

O Deputado Paulo Cesar - Sr. Presidente, o que falarei se refere à
leitura da ata. Permaneceu de manhã uma dúvida quando o Deputado
Alencar da Silveira Jr. falava sobre a criação da TV Assembléia - aliás,
já vem falando sobre isso desde o ano passado. Nós divulgamos e
comentamos em todo o interior de Minas Gerais, numa reunião em
Nova Serrana, onde estava presente a imprensa da região, que o
nosso companheiro de partido, colega e nobre Deputado Alencar da
Silveira Jr., era o criador da TV Assembléia. Todavia, hoje ficou uma
dúvida, pois o Deputado Reminho disse que não foi ele o criador.
Gostaria de saber se esta Presidência pode esclarecer isso, pois
recebi um telefonema há pouco da nossa cidade de Nova Serrana
questionando o que disse, ou seja, que o criador da TV Assembléia é
o Deputado Alencar. Hoje, o Deputado Rêmolo Aloise disse que não
foi ele, mas sim o Deputado Agostinho Patrús.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por
aprovada.

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

seguinte correspondência:
OFÍCIO Nº 16/2008

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado em
exercício, comunicando que se ausentará do País no período de 15 a
25/2/2008, em viagem oficial à Austrália.
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OFÍCIOS
Do Sr. Luís André Muniz, Superintendente de Administração,

Finanças  e  Gestão de  Pessoas da Agência Nacional de Águas -
ANA -, encaminhando documentação relativa a termo aditivo a
convênio celebrado com órgão do Estado. (- À Comissão de
Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Djalma Bastos de Morais, Presidente da Cemig,
encaminhando informações relativas ao Requerimento nº 1.403/2007,
da Comissão de Assuntos Municipais.

Do Sr. José Elcio Santos Monteze, Diretor-Geral do DER-MG,
encaminhando informações relativas ao Requerimento nº 1.460/2007,
da Deputada Maria Lúcia Mendonça.

Da Sra. Ângela Maria Catão Alves, Juíza Federal da 11ª Vara da
Seção Judiciária de Minas Gerais, enviando informações em atenção
a requerimento da Comissão de Direitos Humanos encaminhado por
meio do Ofício nº 1.864/2007/SGM.

Do Sr. Fernando Miranda Gonçalves, Diretor Regional dos Correios
em Minas Gerais, prestando informações relativas ao Requerimento nº
1.433/2007, do Deputado Carlin Moura.

Do Sr. Alex Fernandes Santiago, Promotor de Justiça Coordenador
do CAO-MA substituto, prestando informações relativas ao
Requerimento nº 1.453/2007, da Comissão de Direitos Humanos.

Da. Sra. Neusa Coutinho Affonso, Secretária de Controle Externo do
TCU no Estado, prestando informações relativas ao Requerimento nº
1.551/2007, da Comissão de Educação.

Do Sr. Roberto Simões, Presidente da Faemg, indicando, em
atendimento ao Ofício nº 2.792/2007/SGM, o Sr. Carlos Alberto
Santos Oliveira para representar essa Federação no grupo técnico de
apoio à Cipe-São Francisco. (- À Cipe-São Francisco.)

Do Sr. Maurício Couto França, Executivo de Relações Institucionais
da OI, prestando informações relativas ao requerimento do Deputado
Carlin Moura encaminhado por meio do Ofício nº 2.397/2007/SGM.

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - O Deputado suplente Irani

Barbosa precisa entender que está nesta Casa por favor do
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Governador. Então tem de ficar bonzinho. Quero explicar-lhe também
que o seu problema de audição é sério, pois existe há muito tempo,
desde quando era Vereador de Belo Horizonte. Ele foi o único que
disse aqui alguma coisa. Peço-lhe que siga a orientação da sua
esposa, companheira Gracinha Barbosa, justamente para ir ao
hospital a fim de tratar o problema e ao serviço médico desta Casa
para uma consulta, porque está ouvindo só do lado direito. Quanto à
TV Assembléia, gostaria de explicar, mais uma vez, a esta Casa que,
no próximo dia 30 de novembro, faremos mais um aniversário da TV
Assembléia. Terei o prazer de fazer uma retrospectiva de todos estes
anos, porque até lá estaremos com o canal aberto no ar. Hoje
estamos pela internet, pelo mundo inteiro. Terei oportunidade de
mostrar isso. Foi solicitado por este Deputado. O projeto foi realizado
pelo Presidente Agostinho Patrús e pelo Secretário da época, que são
dotadores do Orçamento da Casa. Era isso que queria explicar. O
Deputado Paulo Cesar pode ter certeza de que está nos anais da
Casa. Se este Deputado criou... Sabem por que está dando toda essa
polêmica e discussão e este Plenário fica cheio? Só por causa da TV
Assembléia. Muito obrigado, Sr. Presidente.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.018/2008
Declara  de  utilidade  pública a Associação dos Feirantes de

Ipatinga - AFI - com sede no Município de Ipatinga.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Feirantes de Ipatinga – AFI –, com sede no Município de Ipatinga.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2008.
Adalclever Lopes
Justificação: A Associação dos Feirantes de Ipatinga - AFI -, fundada

em 24/8/2004, com sede no Município de Ipatinga, é uma sociedade
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civil sem fins lucrativos, legalmente constituída. Objetiva a assistência
social e defesa sócio-econômica de seus associados por meio da
ajuda mútua, com a finalidade de proporcionar as melhores condições
possíveis para o exercício de suas atividades e o conseqüente
aprimoramento dos serviços prestados à sociedade por meio da
conscientização de seus membros no que concerne aos seus direitos
e deveres.

É de se ressaltar que a AFI admite em seu quadro social apenas
feirantes licenciados pelo órgão municipal regulamentador, portanto
cumpridores de suas obrigações legais. É de se relevar, também, que
esta Associação é, estatutariamente, desvinculada de qualquer
ideologia política, tendo caráter exclusivamente assistencial, uma vez
que, como associação que é, não possui fins lucrativos.

Valorizando os trabalhadores envolvidos na produção e venda de
gêneros alimentícios agrícolas e cumprindo todas as determinações
legais que lhe são exigidas, entendemos que a entidade faz jus ao
título declaratório de utilidade pública.

Em face do exposto, solicito aos nobres pares a aprovação deste
projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.019/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial,

Agropecuária e de Prestação de Serviços de Campos Gerais, com
sede nesse Município.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial,

Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Campos
Gerais, com sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2008.
Doutor Rinaldo
Justificação: A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de

Prestação de Serviços de Campos Gerais, sem fins lucrativos,
fundada em 2/9/84, tem como finalidades principais sustentar,
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defender e representar os empresários, promover a união e
solidariedade entre os associados e lutar pelo desenvolvimento e
prosperidade do comércio e indústria.

Conforme documentação apresentada, seu estatuto encontra-se
devidamente registrado em cartório.

Assim sendo, conto com os nobres pares para a aprovação deste
projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.020/2008
Declara de utilidade pública o Centro Espírita Bezerra de Menezes,

com sede no Município de Patos de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Espírita Bezerra

de Menezes, com sede no Município de Patos de Minas.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2008.
Elmiro Nascimento
Justificação: O Centro Espírita Bezerra de Menezes, com sede em

Patos de Minas, é uma associação civil sem fins lucrativos e de
duração indeterminada. Destaca-se entre as suas principais
finalidades a prática da caridade espiritual, moral e material, por meio
de distribuição de sopa, cestas básicas, roupas e agasalhos etc. Além
disso, a entidade tem por objetivo proteger a saúde da família, da
gestante, da criança e do idoso. Todos os serviços assistenciais
prestados são de caráter gratuito, sem distinção de raça, cor ou
religião.

A referida entidade foi fundada em 03/10/1974, e sua diretoria é
constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem
atividades voluntárias.

Considerando-se a importância dos serviços assistenciais prestados
pelo Centro Espírita Bezerra de Menezes, espero contar com o apoio
dos ilustres Deputados para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Cultura para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o
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art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI Nº 2.021/2008

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Pastoral da
Saúde do Bairro São Cosme - ACPSBSC -, com sede no Município de
Santa Luzia.

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

Comunitária Pastoral da Saúde do Bairro São Cosme - ACPSBSC -,
com sede localizada na Rua Abacá, nº 194, Bairro São Cosme, no
Município de Santa Luzia.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2008.
Fábio Avelar
Justificação: O projeto de lei em apreço visa a declarar de utilidade

pública estadual a Associação Comunitária Pastoral da Saúde do
Bairro São Cosme - ACPSBSC -, com sede no Município de Santa
Luzia. Entidade sem fins lucrativos, foi fundada em março de 1986 e
tem como finalidades promover a mais ampla integração entre os
moradores da comunidade, visando a incentivar a todos na luta por
seus direitos; promover e divulgar debates de interesse comunitário;
prestar ajuda aos moradores da comunidade no que lhe competir;
desenvolver atividades na área de educação, esportes e cultura.

Além disso, tem como objetivo desenvolver projetos de ajuda às
famílias ou pessoas de baixa renda da comunidade, que necessitem
de reforma de moradia; desenvolver projetos por melhores condições
de vida, habitação, higiene, educação, saúde, transporte e segurança
da comunidade.

A ACPSBSC visa, além disso, a estimular a solidariedade
comunitária, inclusive o trabalho em mutirão e carrear recursos
públicos ou privados para desenvolver seu trabalho social.

No desenvolvimento de suas atividades, a entidade não fará
nenhuma discriminação de raça, cor, sexo ou religião, pretendendo,
ainda, construir sede social para desenvolvimento das atividades
inerentes aos seus objetos.

Considerando a missão e os objetivos da entidade, submeto aos
meus nobres pares este projeto de lei, pedindo sua aprovação.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho para deliberação, nos termos do art. 188, c/c
o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 2.022/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Desenvolvimento Rural

de Colônia-Aderc, com sede no Município de Onça de Pitangui.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de

Desenvolvimento Rural de Colônia, com sede no Município de Onça
de Pitangui.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2008.
Inácio Franco
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade

pública a Associação de Desenvolvimento Rural de Colônia-Aderc -,
sem fins lucrativos, que tem por finalidades a prestação de quaisquer
serviços que possam contribuir para o fomento e a racionalização das
explorações agropecuárias e não agropecuárias que gerem melhorias
nas condições de vida de seus associados, promovendo atividades
culturais, desportivas e sociais. Tem, ainda, por objetivo: firmar
convênios e parcerias com associações, autarquias federais,
estaduais, municipais, profissionais qualificados, entre outros; auxiliar
na comercialização dos produtos de seus associados emitindo, se for
o caso, notas fiscais em nome destes ou ainda realizando feiras de
comércio; promover ações de conscientização, defesa e proteção ao
meio ambiente como fonte de vida; além de buscar meios para
exportar e promover a exportação dos produtos de seus associados,
nos termos da legislação pertinente.

Para a execução de suas finalidades, a associação poderá:
construir, alugar ou adquirir imóveis para instalações administrativas,
de apoio à produção e à sua guarda e conservação da produção de
seus associados; estimular a realização e compras em conjunto de
matérias primas, insumos, fertilizantes, calcário, sementes, rações,
EPI, entre outros, por grupos de interesse; e poderá comercializar, no
interesse comum, os produtos dos seus associados.

Além disso, a Associação poderá organizar-se em tantas unidades
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de prestação de serviços quantas se fizerem necessárias, as quais se
regerão pelo estatuto.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares para a
aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.023/2008
Obriga os shopping centers a disponibilizarem espaço para a

implantação de postos dos Juizados Especiais de Relações de
Consumo e do Programa Estadual de Proteção e Defesa ao
Consumidor - Procon.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os “shopping-centers”, localizados no Estado de

Minas Gerais, que possuam mais de 80 (oitenta) lojistas, obrigados a
disponibilizar, gratuitamente, espaço para a implantação de Juizados
Especiais de Relações de Consumo e postos do Programa Estadual
de Proteção e Defesa ao Consumidor - Procon.

Art. 2º - O Procon, através de convênio, poderá delegar o
atendimento nos espaços de que trata esta lei aos Procons municipais
e ao Procon Assembléia.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei em cento e vinte
dias a contar da data de sua publicação, disciplinando o tamanho do
espaço destinado aos Juizados Especiais de Relações de Consumo e
postos do Procon, de acordo com o tamanho do “shopping center”.

Art. 4º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2008.
João Leite
Justificação: Tendência cada vez mais comum nos grandes centros

urbanos, a concentração de lojas e serviços é feita em Shopping
Centers, com movimentação de milhares de pessoas anualmente.

Outra tendência saudável é a busca, por parte dos consumidores, de
seus direitos através de agências do Programa Estadual de Proteção
e Defesa ao Consumidor – Procon - e dos Juizados de Relações de
Consumo.

No entanto, em face da dificuldade de deslocamento do consumidor
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até os locais em que se localizam os órgãos de defesa dos
consumidores, geralmente de difícil estacionamento, inibe-se essa
busca.

A idéia deste projeto é propiciar uma maior agilidade na solução de
problemas decorrente de desrespeitos ao código de defesa do
consumidor, beneficiando diretamente a população, podendo, ainda,
transformarem-se esses espaços em pontos de conscientização dos
consumidores.

Com este projeto de lei também visamos a uma maior inserção do
Estado nesses grandes centros de consumo, que contam com uma
população flutuante superior à da maioria das cidades de nosso país,
pelo que esperamos o apoio dos nobres colegas para a aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.024/2008
Declara de utilidade pública a Associação Mineira dos Institutos de

Previdência Municipal do Estado de Minas Gerais - Amiprem.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Mineira

dos Institutos de Previdência Municipal do Estado de Minas Gerais -
Amiprem -, com sede no Município de domicílio de seu Presidente.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2008.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A Associação Mineira dos Institutos de Previdência

Municipal do Estado de Minas Gerais é sociedade civil sem fins
lucrativos que congrega as entidades e os órgãos de previdência,
assistência e seguridade social, de âmbito municipal ou regional, dos
servidores públicos municipais deste Estado.

Como finalidade básica, a entidade se propõe a promover a
interação de seus filiados, além de fortalecer e desenvolver sua
capacidade administrativa, técnica, operacional e financeira,
contribuindo para o aprimoramento das políticas de previdência,
assistência e seguridade social desenvolvidas pelas instituições
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mineiras.
Na busca de seu objetivo, a Amiprem presta orientação e consultoria

técnico-administrativa, financeira, atuarial e jurídica, esclarecendo os
procedimentos necessários ao correto cumprimento das normas para
a área, além de apoiar e realizar pesquisas, estudos, cursos e
similares sobre temas e conteúdos relacionados a seus objetivos.

Diante dessas considerações, esperamos contar com o apoio dos
nobres pares à aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-
la de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.025/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Ágape, com

sede no Município de Belo Oriente.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Comunitária Ágape, com sede no Município de Belo Oriente.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2008.
Rosângela Reis
Justificação: A Associação Comunitária Ágape é uma entidade civil

de direito privado, de natureza filantrópica, sem fins lucrativos,
fundada em 27/6/2004, que visa o desenvolvimento educacional,
social e cultural de seus associados, através de ações para a melhoria
das condições de educação, higiene e lazer da comunidade.

A documentação apresentada atende aos requisitos legais.
Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à

aprovação deste projeto.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI Nº 2.026/2008
Declara de utilidade pública a União das Associações dos

Moradores de Mariana - Uamma -, com sede no Município de
Mariana.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a União das Associações

dos Moradores de Mariana - Uamma -, com sede no Município de
Mariana.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 13 de fevereiro de 2008.
Tiago Ulisses
Justificação: A União das Associações de Moradores de Mariana -

Uamma - é uma associação sem fins lucrativos com sede na Rua Frei
Durão, nº 86, Centro, em Mariana, que tem por finalidade promover a
comunhão de esforços visando ao progresso do Município. Busca
ainda trabalhar pelo desenvolvimento dos movimentos comunitários e
servir de entidade de união e articulação das Associações dos
Moradores do Município de Mariana.

Também se insere no contexto de sua finalidade a contribuição para
a formação e a organização de Associações de Moradores, onde
estas não existam, e ainda desenvolver a conscientização e a
participação dos moradores nas soluções dos seus problemas,
contribuindo para a formação e o desenvolvimento das legítimas
lideranças dos bairros.

Como visto, a entidade atende aos requisitos legais para ser
declarada de utilidade pública, razão, pela qual rogo a meus pares a
aprovação deste projeto como acima exposto.

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

REQUERIMENTOS
Nº 1.801/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com a Associação Comercial de
Governador Valadares pela posse de sua nova Diretoria, para o biênio
2008 - 2010. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 1.802/2008, do Deputado Chico Uejo, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Diretoria dos Diários
Associados pelos excelentes serviços prestados pelo jornal “Estado
de Minas” ao povo mineiro. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 1.803/2008, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja
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formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Poços
de Caldas pela 4ª colocação no Índice Nacional de Responsabilidade
Fiscal, Social e de Gestão - IRFS - elaborado pela Confederação
Nacional dos Municípios - CNM.

Nº 1.804/2008, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Olímpio
Noronha pela 10ª colocação no Índice Nacional de Responsabilidade
Fiscal, Social e de Gestão - IRFS - elaborado pela Confederação
Nacional dos Municípios - CNM.

Nº 1.805/2008, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Paiva
pela 11ª colocação no Índice Nacional de Responsabilidade Fiscal,
Social e de Gestão - IRFS - elaborado pela Confederação Nacional
dos Municípios - CNM -, no quesito Índice Social.

Nº 1.806/2008, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Santo
Antônio do Monte pela 24ª colocação no Índice Nacional de
Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão - IRFS - elaborado pela
Confederação Nacional dos Municípios - CNM -, no quesito Índice de
Gestão.

Nº 1.807/2008, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Ibirité
pela 3ª colocação no Índice Nacional de Responsabilidade Fiscal,
Social e de Gestão - IRFS - elaborado pela Confederação Nacional
dos Municípios - CNM -, no quesito Índice de Gestão.

Nº 1.808/2008, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de
Coronel Xavier Chavespela 9ª colocação no Índice Nacional de
Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão - IRFS - elaborado pela
Confederação Nacional dos Municípios - CNM -, no quesito Índice de
Gestão.

Nº 1.809/2008, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Monte
Santo de Minas, pela 22ª colocação no Índice Nacional de
Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão - IRFS - elaborado pela
Confederação Nacional dos Municípios - CNM -, no quesito Índice de
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Gestão.
Nº 1.810/2008, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja

formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de
Muzambinho pela 20ª colocação no Índice Nacional de
Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão - IRFS - elaborado pela
Confederação Nacional dos Municípios - CNM -, no quesito Índice
Fiscal.

Nº 1.811/2008, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de
Congonhal, pela 11ª colocação no Índice Nacional de
Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão - IRFS - elaborado pela
Confederação Nacional dos Municípios - CNM -, no quesito Índice de
Gestão.

Nº 1.812/2008, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de
Carrancas, pela 17ª colocação no Índice Nacional de
Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão - IRFS - elaborado pela
Confederação Nacional dos Municípios - CNM -, no quesito Índice de
Gestão.

Nº 1.813/2008, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de
Coimbra pela 9ª colocação no índice Nacional de Responsabilidade
Fiscal, Social e de Gestão - IRFS - elaborado pela Confederação
Nacional dos Municípios - CNM.

Nº 1.814/2008, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de
Alterosa pela 8ª colocação no Índice Nacional de Responsabilidade
Fiscal, Social e de Gestão - IRFS - elaborado pela Confederação
Nacional dos Municípios - CNM -, no quesito Índice de Gestão.

Nº 1.815/2008, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de São
Sebastião do Oeste pela 14ª colocação no Índice Nacional de
Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão - IRFS - elaborado pela
Confederação Nacional dos Municípios - CNM.

Nº 1.816/2008, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Tocos
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do Moji, pela classificação do seu Município entre os 30 melhores no
Índice Nacional de Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão -
IRFS - elaborado pela Confederação Nacional dos Municípios - CNM.

Nº 1.817/2008, do Deputado Dinis Pinheiro, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Prefeito Municipal de Simão
Pereira pela 28ª colocação no Índice Nacional de Responsabilidade
Fiscal, Social e de Gestão - IRFS - elaborado pela Confederação
Nacional dos Municípios - CNM -, no quesito Índice Social. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.818/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo à Secretaria de Educação com vistas a que as
escolas estaduais possam visitar a exposição Desenhos das Crianças
de Terezin, que será aberta às 17 horas do dia 20/2/2008, na
Biblioteca Pública Estadual, situada na Praça da Liberdade, nesta
Capital. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.819/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas a
que esta Casa seja informada sobre qualquer operação a ser
realizada acerca do Processo nº 2319300348 98, de reintegração de
posse de área do Bairro Jardim Florença, em Ribeirão das Neves.

Nº 1.820/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Procurador-Geral de Justiça do Estado da
Bahia com vistas a que sejam apuradas denúncias apresentadas pelo
Sr. Marco Antônio Vieira e a que seja designado Promotor especial
para o acompanhamento do caso.

Nº 1.821/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Secretário de Defesa Social com vistas à
tomada de providências em face de denúncia apresentada à
Corregedoria da Polícia Civil, em Lagoa Santa, pelo Sr. Cleber
Salomão, de que teria sido vítima de abuso de autoridade e agressão
por parte de integrantes dessa instituição.

Nº 1.822/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo à Promotoria do Patrimônio Público com vistas à
tomada de providências em face de denúncia apresentada pela Sra.
Lourdes dos Santos Ribeiro, referente ao atendimento prestado pelo
médico Wilvan de Castro Damião, no Posto Médico da Unidade XV,
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no Bairro Eldorado, em Contagem.
Nº 1.823/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita

seja formulado apelo ao Secretário de Saúde de Contagem com vistas
à tomada de providências em face de denúncia apresentada pela Sra.
Lourdes dos Santos Ribeiro, referente ao atendimento prestado pelo
médico Wilvan de Castro Damião, no Posto Médico da Unidade XV,
no Bairro Eldorado, em Contagem.

Nº 1.824/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Ouvidor do Ministério da Saúde com vistas à
apuração de denúncia formulada pelo Sr. Marco Antônio Vieira,
referente a atendimento médico prestado pelo Samu após acidente
automobilístico ocorrido no Município de Salvador.

Nº 1.825/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Superintendente de Policia Federal em Minas
Gerais com vistas à apuração de possíveis crimes federais,
detectados a partir de denúncias feitas pelo Sr. Marco Antônio Vieira.

Nº 1.826/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Corregedor de Polícia Cilvil do Estado da
Bahia com vistas à apuração de denúncia apresentada pelo Sr. Marco
Antônio Vieira e a que seja realizada perícia nas fitas gravadas pelo
denunciante.

Nº 1.827/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Corregedor do Tribunal de Justiça do Estado
com vistas a que se apurem as circunstâncias que justificaram a
intimação do Sr. Marco Antônio Vieira para comparecimento ao
Juizado Especial Criminal de Belo Horizonte, na audiência de
instrução e julgamento designada para o dia 6/12/2007, às 8 horas.

Da Comissão de Direitos Humanos em que solicita seja formulado
apelo ao Diretor de Comunicação e ao Diretor da TV Assembléia com
vistas à divulgação da exposição Desenhos das Crianças de Terezin,
que será aberta às 17 horas do dia 20/2/2008, na Biblioteca Pública
Estadual, situada na Praça da Liberdade, nesta Capital.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Comissão
de Direitos Humanos e do Deputado Leonardo Moreira.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões
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de Transporte, de Cultura, de Saúde, de Administração Pública e de
Meio Ambiente, da Deputada Elisa Costa (2) e dos Deputados Tiago
Ulisses, Sávio Souza Cruz, Luiz Humberto Carneiro (2), Paulo
Guedes, Dimas Fabiano (2), Jayro Lessa (2) e Domingos Sávio.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Concedo aparte ao Deputado
Rêmolo Aloise com muito prazer.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte) - Sr. Presidente, Srs.
Deputados, o nobre Deputado Alencar da Silveira Jr. tem uma
gagueira profissional. Não é novidade para nós que ele é um gago de
natureza, e, quanto a essa gagueira, todos nós temos de respeitar.
Gostaria de anunciar aos Deputados que ainda não sabem que
deverá ser construído um prédio em frente ao portão de saída da
garagem dos nossos Deputados, para que a TV se localize nesse
prédio. Então, para que o Deputado Alencar da Silveira Jr. não venha
aqui amanhã ou depois dizer sobre o requerimento da construção do
prédio, que será uma grande TV - não concorrerá com as maiores do
País, mas cumprirá a sua função -, gostaria de dizer, Deputado
Alencar da Silveira Jr., que V. Exa. não criou a TV Assembléia. Não é
verdade. V. Exa. sabe que não é verdade. Porque V. Exa. sabe que
não é verdade. A TV não era da Assembléia, era da Câmara. Houve
um convênio com a Câmara Municipal de Belo Horizonte para que a
Assembléia retransmitisse o sinal da Câmara. V. Exa. pegou o gancho
naquela ocasião em que era Vereador e trouxe para cá. Para encerrar
esse assunto, que já rendeu muito, permito aparte como suplente
privilegiado também pelo Governador Aécio Neves. Que V. Exa. leve
para sua casa não só a imagem, mas também os aparelhos e a TV.
Quem sabe V. Exa. se contente e se esparrame como a Marta
Suplicy. Relaxe!

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Sr. Presidente Doutor Viana, Srs.
Deputados, Sras. Deputadas, amigos, Vereadores da região, TV
Assembléia, meus senhores e minhas senhoras, que as minhas
primeiras palavras, neste início de ano de mais uma atividade
parlamentar, sejam de efusivos cumprimentos à Mesa, aos
Deputados, às Deputadas, aos amigos, a todos que trabalham,
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labutam nesta Casa do Parlamento mineiro. Honra-me, mais uma vez,
sobremaneira estar aqui, nesta nossa caminhada em defesa da nossa
região e do nosso povo. Sinto-me feliz e honrado pela companhia dos
caríssimos Deputados e Deputadas, que comigo constroem, sem
dúvida alguma, o que precisamos ter sempre, a qualidade de vida do
povo mineiro. Gostaria, Sr. presidente, de iniciar as nossas palavras
dizendo da nossa satisfação, particularmente, pela região Sul mineira.
No ano passado, em outubro, realizamos importante audiência pública
na Comissão de Transportes, sob a responsabilidade e Presidência do
Deputado Gustavo Valadares, em que discutimos e conhecemos
muito de perto a concessão da Rodovia Fernão Dias, que liga Belo
Horizonte a São Paulo. Fizemos uma reunião importante, uma
audiência pública em São Paulo, ainda este mês, com o Presidente da
OHL, empresa espanhola que venceu a concorrência para a
concessão naquela época, em outubro, justamente no dia em que nos
encontrávamos aqui na Assembléia. Ontem, em Brasília, foi
oficialmente assinado o ato de outorga à nossa concessionária da BR-
381. Faço muita questão de ressaltar a importância deste momento
para Minas, para o desenvolvimento do nosso Estado, caríssimo Líder
Deputado Domingos Sávio e Deputados que têm acompanhado a
importância desse canal de comunicação, desse eixo rodoviário dos
mais importantes - 42% dos veículos trafegam nas rotas São Paulo-
Belo Horizonte e Belo Horizonte-São Paulo. Ontem, com a assinatura
do ato de outorga, efetivamente foi definida pelo governo federal a
nova concessionária vencedora, a OHL. Realizamos essa audiência
pública na Assembléia Legislativa e já temos uma audiência marcada
com o Presidente, Dr. José Carlos Pereira, em São Paulo, para
conhecer mais de perto a situação. Também estaremos
acompanhando os Prefeitos de toda a região e particularmente desse
eixo. A Rodovia Fernão Dias será contemplada com as praças de
pedágio. Para conhecimento de todos, teremos seis praças de
pedágio em Minas e duas no Estado de São Paulo. Temos muito a
comemorar. Faço muita questão de registrar, do alto desta tribuna,
nossa satisfação, pois a precariedade da Rodovia Fernão Dias, sem
dúvida alguma, tem-nos trazido muita preocupação, além de
constantes reivindicações junto ao DNIT para a operação tapa-
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buracos. Mesmo com uma ação empreendida por esse órgão, há
poucos meses, para essa operação, temos muitas dificuldades quanto
à segurança e à trafegabilidade desse importante canal de
comunicação. A partir de hoje, tenho certeza absoluta de que todos,
em Minas Gerais e São Paulo, estão comemorando essa grande
vitória, que é dos brasileiros, mineiros e paulistas, enfim, de todos que
utilizam essa importante rodovia.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Meu prezado
companheiro de partido, meu grande amigo, diria que V. Exa., sim,
meu Líder, sempre traz a esta tribuna debates extremamente
importantes, além de ser nesta Casa um dos Deputados mais
atuantes, extremamente competente, que não apenas traz os debates,
mas também leva a bom termo suas reivindicações. Sou testemunha
de sua luta não apenas pelo Sul de Minas, mas também por toda
Minas Gerais. E quero compartilhar da alegria, do júbilo, até porque
me sinto extremamente contemplado em meu trabalho parlamentar
com essa obra a que V. Exa. se refere: a conservação adequada da
Rodovia Fernão Dias e sua conclusão, que ainda deixa a desejar em
alguns trechos. É uma obra do governo federal, mas alcança os
interesses dos Municípios e do Estado, não só da Federação. Como
V. Exa. sabe, encontramo-nos no Sudeste mineiro. Sou votado em
Itaguara, Carmópolis, Santo Antônio do Amparo e sou majoritário em
Oliveira, Bom Sucesso, nesse trecho que margeia a Fernão Dias. E V.
Exa. é um dos Deputados mais votados em Minas Gerais e, de uma
maneira muito marcante, em todo o Sul de Minas, ao longo da BR-
381. Registro, portanto, com muita alegria, os cumprimentos a V. Exa.
por sua luta e também compartilho dessa mesma alegria. Destaco, por
exemplo, que, em Oliveira, o Prefeito Zé Orlando doou um terreno ao
Corpo de Bombeiros no passado, nas proximidades da rodovia, já na
esperança de uma ação mais decisiva de conservação, de cuidados
com a segurança. Isso dará frutos agora, em uma parceria, porque aí
entra a ação do governo federal, mas há também a presença do
governo do Estado. O Corpo de Bombeiros de Oliveira agora sai
definitivamente, nesse terreno doado pelo Prefeito Zé Orlando. Agora,
por meio de uma obra do governo do Estado, que estamos
acompanhando de perto e reivindicando que se viabilize o mais rápido
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possível, haverá ali uma unidade que oferecerá segurança não só
para quem transita na Fernão Dias, como também, obviamente, para
a população de Oliveira e das cidades vizinhas. Concluo conclamando
V. Exa. para que nós dois fiquemos juntos, ao lado dos demais
colegas, é claro, numa grande missão neste ano, numa área em que
V. Exa. é para nós uma referência. Trata-se da área do campo do
direito, em que precisamos, neste ano, concluir a tramitação e votar o
projeto de reforma da estrutura do Judiciário, para contemplarmos as
diversas comarcas mineiras e melhorarmos a estrutura do Judiciário
mineiro. Esse projeto esteve próximo de ser aprovado no ano
passado. Seguramente, precisará ser votado neste ano, e estaremos
unidos nessa luta.

Muito obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e parabéns pela sua
atuação.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado a V. Exa. Gostaria
apenas de ratificar a parte final do seu pronunciamento, agradecendo-
lhe as considerações. Quanto à reforma do Judiciário, assiste razão a
V. Exa. Tive o prazer de ser relator do primeiro projeto da legislatura
passada, como agora, recentemente. Temos de nos debruçar e
debater, e, com certeza, esta Casa terá a consciência o mais rápido
possível e votará esse importante projeto, que é a tutela jurisdicional,
para que ele venha a garantir todas as comarcas do nosso Estado.
Assiste, portanto, razão à sua observação, e haverá o nosso
importante acompanhamento nas ações, nas audiências públicas, se
este for o caso. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - Inicialmente,
gostaria de cumprimentar V. Exa. e deixar registrado, para todos os
telespectadores da TV Assembléia, que o Deputado Dalmo Ribeiro
Silva é uma das referências que temos no nosso partido, o PSDB.
Gostaria de saudar a população e dizer o que ele representa nesta
Casa. Peço-lhe um minuto do seu tempo de orador, Deputado Dalmo
Ribeiro Silva, para parabenizar o Ministério Público por duas
importantes providências que tomou, fruto das sugestões que a
Assembléia Legislativa apresentou quando da tramitação do famoso
Projeto de Lei Complementar nº 17. Os jornais de hoje dão a seguinte
notícia. (- Lê:)
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“O Ministério Público de Minas Gerais coloca no ar o Sistema de
Registro Único de Inquéritos Civis - SRU. Trata-se de um banco de
dados em que os Promotores terão de registrar todos os
procedimentos de investigação abertos nas comarcas. Atualmente,
esse tipo de registro é feito de forma manual, o que dificulta o controle
e impossibilita que a própria Procuradoria-Geral de Justiça tenha
conhecimento do número de procedimentos abertos.

Outra inovação do MP mineiro é a posse, hoje, do Ouvidor, o
Procurador Mauro Flávio Ferreira Brandão. Ele será o primeiro
Ouvidor do MP, já que o cargo foi criado recentemente. Tanto o
sistema de registro quanto a Ouvidoria estavam previstos no polêmico
Projeto de Lei Complementar nº 17.

De acordo com o Procurador-Geral, as duas medidas, fruto de
sugestões dos Srs. Deputados, acabaram sendo adotadas, pois fazem
parte de um projeto para aproximar o MP do cidadão e tornar públicas
todas as investigações feitas pelos Promotores. O sistema, segundo
Jarbas Soares, também servirá para os prazos dos inquéritos, que,
pela legislação atual, devem ser concluídos em 90 dias.

Uma das grandes reclamações dos Deputados Estaduais, à época
do projeto, eram os prazos muitos longos de apuração e a falta de
publicidade sobre a abertura de procedimentos de investigação. Os
inquéritos receberão um número seqüencial e único, como acontece
com os processos em todos os tribunais, e o sistema fará o controle
automático dos prazos em andamento”.

Quero aqui, Deputado, parabenizar a Procuradoria de Justiça de
Minas Gerais por essa providência, que é importantíssima. Os
Deputados a detectaram e sugeriram por meio do Projeto de Lei
Complementar nº 17. Agora o MP se aproxima do cidadão.

Muito obrigado, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Mais uma vez,
parabenizo V. Exa. pela sua atuação na Assembléia Legislativa.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Obrigado, Deputado.
Para encerrar, Sr. Presidente, gostaria de dizer que haverá, na

Rodovia Fernão Dias, as praças de pedágio - no km 904, em
Camanducaia; no km 806, em Careaçu; no km 733, em Três
Corações; no km 659, em Perdões; no km 596, em Oliveira; e no km
546, em Itaguara; seis praças de pedágio no Estado de Minas Gerais
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e duas no Estado de São Paulo. Os investimentos serão da ordem de
4.600.000.000,00 e incluirão seis praças de pedágio, duas balanças
móveis e duas fixas, 18 unidades de painéis, além de 12 ambulâncias
de resgate, seis Unidades de Tratamento Intensivo - UTI -, 15
guinchos e seis caminhões de apoio. O prazo de concessão é de 25
anos, conforme o ato de outorga para vencedora OHL assinado
ontem.

Fazemos questão de deixar esse registro para todos os que utilizam,
como eu, a rodovia que nos leva do Sul de Minas a Belo Horizonte. A
partir de hoje, teremos a responsabilidade da OHL. Segundo anúncio
do Presidente da empresa, teremos também, imediatamente, a
restauração dessa rodovia, com a renovação de placas de
sinalização, garantindo a segurança de todos os que utilizam essa
importante via de comunicação de nosso país. Dentro de poucos dias
estaremos em São Paulo com os Prefeitos do Sul de Minas
conhecendo e oferecendo informações sobre as parcerias que os
Municípios poderão celebrar com a vencedora, garantindo a
segurança de todos que venham a utilizar essa importante rodovia.

São essas as nossas considerações. Muito obrigado, Sr. Presidente.
* - Sem revisão do orador.

   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Paulo Guedes.
O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, imprensa, todos os que nos acompanham através da TV
Assembléia em várias cidades do Estado de Minas Gerais. Em
primeiro lugar, Sr. Presidente, gostaria de fazer aqui um
agradecimento aos companheiros das Bancadas do PT e do PCdoB
que me reconduziram à condição de Líder da Minoria por mais um
ano. Faço esse agradecimento dizendo que quero fazer o possível
para que possamos desempenhar da melhor forma possível essa
condição de Líder da Oposição nesta Casa.

Mas o assunto que me traz a esta tribuna hoje é chamar a atenção
dos governos, tanto o federal quanto o estadual, para que saiam do
discurso e arrumem uma solução mais prática e objetiva para
enfrentarmos a seca que castiga o Norte de Minas há mais de um
ano. Esse tema foi muito discutido, aqui, no ano passado, por vários
Deputados. Em 2007 tivemos quase 10 meses sem chuva no Norte de
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Minas e começamos 2008 numa situação ainda pior. Deputada Elisa
Costa, se somarmos, nos últimos 12 meses não tivemos nem 30 dias
de chuva no Norte de Minas. É a maior seca da história nos últimos 50
anos. Na nossa região, 50% dos pastos foram perdidos, e não há
como recuperar isso imediatamente. Na nossa região estão vendendo
o resto do rebanho que conseguiu sobreviver a preços baixíssimos e
impostos altíssimos, porque a guia de venda, por exemplo, continua a
mesma, como se o gado estivesse como antes, mantendo o ganho de
peso. Precisamos que a Secretaria de Agricultura tome medidas para
diminuir as taxas e os impostos para, pelo menos, diminuir os
prejuízos daqueles que estão sendo obrigados a vender o rebanho
que sobrou para que não morra.

Foram perdidas quase 200 mil cabeças de gado o ano passado. As
medidas anunciadas pelos governos estadual e federal não se pode
nem dizer que são paliativas, pois são mínimas, e não resolvem o
problema.

O Governador anunciou, em dezembro do ano passado, algumas
medidas, convocando, aliás, a bancada do Norte. Chamou ao Palácio
os Presidentes da Copasa, da Cemig, bem como os Secretários, para
esse anúncio, mas, infelizmente, as medidas ainda não chegaram ao
Norte de Minas; as propagandas, sim. Se o governo tivesse gasto lá,
efetivamente, o que gastou para anunciar as medidas, talvez alguma
coisa tivesse sido feita. Não houve um jornal do interior, uma rádio,
mesmo pirata, que não anunciasse a propaganda institucional de
forma agressiva, de 10 em 10 minutos, em toda a região.

Lá, infelizmente, ainda não chegou nenhuma caixa d’água, nenhum
poço artesiano, nenhum metro de cano, enfim, nenhum real dos
R$40.000.000,00 do BDMG que foram anunciados que seriam
utilizados para socorrer os produtores da região.

O governo federal, por outro lado, anunciou a liberação de
R$10.000.000,00, mas, em vez de colocar os recursos nos órgãos
competentes que tratam da questão - DNOCS e Codevasf -, cometeu
o erro e disponibilizou esses recursos por meio da Caixa Econômica
Federal. Se andar muito rápido, talvez saia em 2009.

Então, precisamos cobrar desses dois governos uma agenda
positiva que venha realmente a resolver o problema. Os produtores da
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nossa região, a nossa classe política, a região como um todo está
cada dia mais perdendo a crença no que se refere ao tratamento dos
governos no combate aos efeitos da seca na nossa região.

O Deputado Antônio Júlio (em aparte) - Obrigado, Deputado Paulo
Guedes. Por uma questão de informação para os que nos estão
ouvindo e para nós mesmos, faço uma indagação: o problema da
seca no Norte foi resolvido pela Cemig ou pela chuva?

A Cemig tem feito uma publicidade excessiva. Pode-se fazer
propaganda, mas tornou-se, como disse, excessiva. Isso ocorre,
talvez, para encobrir uma incompetência, uma irresponsabilidade por
parte desse órgão. Infelizmente, Minas Gerais não tem energia
elétrica. A Cemig não faz investimento há mais de 20 anos. Se alguém
precisar de um poste de energia elétrica para atender a casa ou a
indústria, tem de pagar o investimento. É isso que nos está
preocupando, Deputado Paulo Guedes.

Fizemos aqui um debate, no final do ano, que incomodou um pouco
a Cemig. O próprio Governador chegou a dar uma entrevista à Rádio
Itatiaia dizendo que tinha resolvido o problema da ligação dos poços
artesianos do Norte de Minas, que V. Exa. denunciou aqui várias
vezes. Eram mais de 130 poços artesianos montados, equipados, mas
que estavam sem energia elétrica. Estavam lá há mais de dois anos.
O Governador, então, na entrevista, disse que estava resolvido o
problema. Eu disse aqui que talvez os assessores não tivessem sido
corretos com Sua Excelência o Governador, não lhe dando as
informações, pois, até aquele momento, não tinham ligado um poço
artesiano sequer.

Aproveitando a oportunidade, gostaria de saber de V. Exa. se os
poços artesianos foram ligados pela Cemig ou se foi a chuva que
amenizou a falta de água na região.

O Deputado Paulo Guedes - Pior, Deputado Antônio Júlio. Além de
não ligar, acho que há um caso de desobediência. Na reunião que
tivemos com o Governador no mês de dezembro, ele foi direto ao
assunto ordenando ao Presidente da Cemig, Djalma Morais, que
providenciasse imediatamente a ligação desses poços artesianos.
Solicitou, ainda, que a Cemig apresentasse, em 30 dias, ao
Governador um estudo para reduzir o ICMS dos poços artesianos e
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relógios noturnos. Até o momento nenhum poço na nossa região foi
energizado. Além disso, a Cemig não se pronunciou se reduzirá ou
não a tarifa dos poços.

Assim, ficamos na dúvida sobre se o Governador tem ou não voz
ativa na Cemig.

Parece-me ser uma questão de desobediência e de informação
repassada de forma incorreta. Deixar o Governador ir a uma rádio dar
entrevista para informar que os postos já foram energizados, sem que
isso tenha ocorrido, é, de certa forma, um desrespeito da Cemig até
mesmo para com o Governador do Estado.

O Deputado Almir Paraca (em aparte) - Gostaria de parabenizá-lo,
Deputado Paulo Guedes, pela defesa dos interesses de Minas Gerais
e, particularmente, pela defesa intransigente dos interesses das
comunidades e das populações do Norte de Minas, que o nobre
Deputado vem fazendo aqui de forma magistral.

Aproveito para relatar que hoje, pela manhã, participei de uma
reunião com o recém-empossado para a condução do projeto Luz
para Todos em Furnas, o ex-Deputado Edson Rezende, da Bancada
do PT, quando acompanhei a discussão acerca da retomada do
programa Luz para Todos em Minas Gerais. Estavam presentes todos
os agentes do programa Luz para Todos, de todas as regiões do
Estado.

Nós, como o nobre Deputado sabe muito bem, somos de uma região
do Noroeste de Minas, que é tal qual o Norte de Minas, o
Jequitinhonha e o Mucuri, que são as regiões menos assistidas por
esse programa. Estamos sempre nos indagando quando efetivamente
será retomado o programa Luz para Todos em Minas Gerais.
Sabemos que a discussão e a solução do problema passam
necessariamente pela Cemig, que tem de acordar os termos do novo
contrato para disponibilizar esse serviço. Já estamos aproximando-
nos de um ano de interrupção das ligações, não sendo mais possível
continuarmos sem condições de dar respostas às nossas
comunidades.

Parabenizo, mais uma vez, o nobre Deputado Paulo Guedes e faço
esse apelo para que a Cemig agilize os entendimentos com a
Eletrobrás para retomada do programa Luz para Todos no Estado.
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Muito obrigado.
O Deputado Paulo Guedes - Lembro ao Deputado Almir Paraca que,

se não me engano, esse documento já está pronto há mais de quatro
meses, aguardando que a Cemig dê o de acordo e o envie ao
Ministério de Minas e Energia, para que as obras sejam iniciadas.
Estamos cobrando providências. Essa questão levantada pelo
Deputado Antônio Júlio também é muito importante porque em várias
cidades do Norte de Minas há bairros sem energia elétrica, porque a
Cemig não faz sua ligação alegando que a população é que precisa
comprar o poste, o fio, o transformador, para que tal empresa venda
aos consumidores a energia, que é a mais cara do mundo.
Precisamos fazer com que a Cemig, empresa pública que está
lucrando R$2.000.000.000,00 por ano, gaste um pouco desse lucro
com o objetivo de levar benefício às populações mais carentes. O
problema ocorre em vários bairros de todas as cidades da região.
Nesta semana tive oportunidade de ir a São Francisco, a Brasília de
Minas, a Manga e a Itacarambi. As pessoas estão morando em uma
cidade, mas precisando de candeeiro, porque as Prefeituras não têm
condições de comprar o poste, de pagar o fio e comprar o
transformador. As Prefeituras, além de fazer suas obrigações, ainda
pagam o combustível das Polícias Militar e Civil, o telefone, o salário
do funcionário da delegacia. Deveres do Estado estão sendo
cumpridos pela Prefeitura da região. Refiro-me às Prefeituras pobres,
que recebem um ICMS ridículo. Precisamos fazer alguma coisa. Fica
esse chamado de atenção para que esses problemas sejam
resolvidos.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Cumprimento o
ilustre Deputado pela relevância do assunto que traz a esta tribuna.
Tivemos oportunidade, junto com V. Exa. e com o Deputado Paulo
Cesar, de realizar audiência pública no extremo Norte do Estado,
quando da morte do índio xacriabá. V. Exa. mostrou-nos os poços
artesianos da região. Tivemos oportunidade, “in loco”, de constatar a
denúncia que V. Exa. vem fazendo. É muito triste saber que V. Exa.
teve oportunidade de estar com o Governador e, até o presente
momento, esses poços artesianos não terem sido ligados pela Cemig.

Ainda concordando com a última fala de V. Exa., a Cemig, como
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empresa pública, deveria ter um enfoque, ter seu principal objetivo
voltado para o social, e não para o lucro exorbitante que tem obtido
pelo seu fornecimento de energia à população de Minas Gerais.

Portanto é mais que justa a reivindicação de V. Exa. Ela está na
direção correta, porque V. Exa. não pode se cansar em ocupar essa
tribuna para denunciar essa situação. Coloco-me à disposição de V.
Exa., porque assistimos de perto àquela cena de um poço artesiano
no meio de uma região extremamente seca, onde sua população
precisava, mas, por outro lado, a Cemig não estava cumprindo o seu
papel.

Deputado Paulo Guedes, mais uma vez, parabéns pela relevância
do seu pedido. Que V. Exa. continue firme, pois terá o nosso apoio
nessa exigência que faz como Deputado da Casa.

O Deputado Paulo Guedes - Muito obrigado, Deputado Sargento
Rodrigues. Finalmente, não poderia deixar de voltar a outro tema. No
ano passado, com a falta de chuvas na região, tivemos o problema
gravíssimo da contaminação do Rio São Francisco. Aproveito para
fazer uma nova chamada à Copasa a fim de que tome providências
agora para a conclusão das obras de estações de tratamento de Belo
Horizonte e de cidades de sua região metropolitana. Como neste ano
choveu menos, o problema chegará mais cedo. Deputado Fábio
Avelar, porta-voz da Copasa, leve o nosso recado de que estamos
atentos - e está em tempo, porque ainda teremos seis meses para a
situação se agravar -, para que a Copasa disponibilize parte dos
lucros que teve no ano passado para a conclusão das estações de
tratamento das obras necessárias, que devem ser realizadas em Belo
Horizonte, porque os barranqueiros estão organizados. Não
aceitaremos mais beber esgoto de Belo Horizonte e da região
metropolitana lá em São Francisco, em Manga, em Itacarambi,
Januária, e outras cidades. O governo precisa tomar providências.
Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Antônio Carlos

Arantes.
O Deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, caros colegas

e telespectadores da TV Assembléia, nominei aqui alguns itens e
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gostaria de iniciar pelo ProMG. Talvez, pela primeira vez na história de
Minas Gerais, tenhamos tido a satisfação de ver que os paulistas não
tiveram a satisfação de dizer que nossas estradas estão piores que as
deles. Ao contrário, pois encontramos várias pessoas no final do ano,
e os paulistas que vêm pela cidade de Ribeirão Preto, quando chegam
em Minas Gerais, não encontram mais a estrada esburacada.
Encontram, sim, uma estrada com um piso de ótima qualidade, até
melhor que a do Estado de São Paulo, com sinalização horizontal e
vertical, toda preparada e com condições da dar um tráfego de
qualidade. Fui à cidade de Claraval, onde terminou o Proacesso, que
também fez a recuperação por meio do ProMG, que liga Claraval à
cidade de Franca pelo Estado de São Paulo. Lá hoje a satisfação de
ser mineiro passou a ser diferente de antes, quando havia muita
política. São Paulo tinha tudo, mas Minas não tinha nada. Graças a
Deus, Claraval se transforma em uma cidade mineira com orgulho,
porque tem estrada de qualidade. Hoje, quando se chega na divisa, já
começam as estradas de São Paulo com qualidade inferior. São
400km de estradas que estão sendo recuperadas com alto nível de
qualidade. Agora, mesmo com o tempo chuvoso, muita coisa boa de
investimento aconteceu ali. Pela primeira vez na história de Minas
Gerais, podemos dizer que o tráfego não será problema para o nosso
desenvolvimento, porque hoje a qualidade das nossas rodovias dá
condição para os empresários do nosso Estado e para os paulistas
que chegam por Arceburgo, onde fotografei todas as estradas. Mostrei
as fotografias ao Governador. Antes, a parte paulista era uma beleza,
mas a mineira era horrível. Hoje, graças a Deus, a estrada é de ótima
qualidade e está recebendo um investimento que vem proporcionar
trabalho a mil e tantas pessoas. É emprego para o nosso povo, que
tanto precisa. O bom é que neste ano muitos investimentos ainda
virão.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Prezado Deputado
Antônio Carlos Arantes, quero-me unir a V. Exa. nessa manifestação,
conforme fiz há pouco com o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, que
falava das obras da região em que atua. Para minha felicidade,
Deputado Antônio Carlos Arantes, sou seu vizinho, já que atuamos
bem próximo. Antes de falar das estradas, quero dar o meu
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testemunho a respeito do Sudeste mineiro, do Sul de Minas, ou
melhor, de Minas Gerais como um todo, em relação ao nosso setor
agropecuário, que teve uma grande vitória com a eleição de V. Exa.
para esta Casa. Quero dar este testemunho, uma vez que já
convivemos no mandato anterior, ainda que por poucos meses, e,
agora, vejo com que garra e com que dedicação V. Exa. vem atuando
em todas as comissões desta Casa e também junto às secretarias de
Estado. Aliás, também vejo o carinho e o apreço que o Governador
tem por V. Exa. Não tenho dúvida de que uma parcela significativa do
seu trabalho garantiu efetivos resultados para a sua região. Conforme
disse, para minha alegria, somos vizinhos, eu em Divinópolis e V. Exa.
um pouco mais ao Sul. Fato é que trabalhamos juntos em várias
cidades e por isso temos a alegria de ver essa obra prosperando, que
é a MG-050, que alcança toda aquela região onde nós dois
trabalhamos juntamente com outros colegas Deputados que têm
assento nesta Casa.

O nosso desafio é grande, mas vamos trabalhar juntos para verificar
a possibilidade de agilizarmos um pouco mais o cronograma de
alguns trechos de melhoria da MG-050. Aliás, esta semana já fiz
referência a ela no DER e amanhã vou ter uma reunião com o
Secretário de Transportes e Obras Públicas, Fuad Noman, porque
entendo que essa obra é tão importante que talvez o nosso
Governador venha a injetar um pouco mais de recursos para agilizar
uma eventual terceira pista ou algum viaduto, para que saia em tempo
mais rápido.

Portanto, tenho certeza de que estaremos juntos, trabalhando por
essas melhorias não só na MG-050, mas também nas rodovias
estaduais adjacentes, assim como em outras questões importantes
ligadas à agropecuária e ao cooperativismo. São tarefas em que nos
ombreamos com vários outros colegas, mas destaco a atuação de V.
Exa. por uma questão de justiça. Parabéns pela sua atuação.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Obrigado, Deputado. Estamos
aprendendo, e V. Exa. também é um grande professor na minha vinda
para a Assembléia. Tenho acompanhado muito o seu trabalho e
percebido que, andando com V. Exa, sempre estaremos no caminho
do bem e defendendo o nosso produtor.
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Como o amigo disse, é uma satisfação rodar pela MG-050,
principalmente a 120km, 130km, quanto mais à noite, sob a luz alta de
um caminhão a sua frente, e ter certeza de que não vamos encontrar
um buraco que nos tire a vida. Os buracos acabaram, e isso já é um
grande avanço. Sem contar que toda essa estrada se encontra
sinalizada, com uma claridade muito grande.

Por falar no Fuad, hoje tive oportunidade de me encontrar com ele
em uma audiência ocorrida às 11 horas. Falamos justamente sobre a
MG-050, que foi o assunto que praticamente dominou a reunião.

Este Governador realmente trabalha, e quem trabalha também tem
sorte. Prova disso é que ele conseguiu uma empresa capacitada, que
está fazendo um trabalho bem feito e com rapidez. O resultado dos
investimentos tem sido impressionante, e estamos muito felizes com
isso.

O Deputado Doutor Rinaldo (em aparte) - Caro Deputado Antônio
Carlos Arantes, gostaria de cumprimentá-lo pela sua fala, pela sua
preocupação com a MG-050. Todos nós, Deputados da região,
Deputado Domingos Sávio, V. Exa., e todos os outros Deputados que
trafegam por essa região, estamos preocupados com as próximas
obras que serão iniciadas ali, uma vez que, no meio do ano, será
cobrado pedágio. Para tanto, ontem encaminhei à Comissão de
Transporte a solicitação de uma audiência pública com os
representantes do DER e da empresa que vai cobrar o pedágio.
Também convidamos todos os Deputados representantes dessa
região para discutirmos o cronograma dessas obras, a fim de nos
inteirarmos dele e poder informar a todas as pessoas que moram
nessa região quais as obras pelas quais passaremos a pagar, com
esse pedágio, a partir do meio do ano.

Então, este é um assunto de extrema importância para todos os que
usam a MG-050. De fato, a rodovia está com aparência muito boa, as
chuvas que vieram não causaram nenhum buraco, e estão sendo
mantidas as capinas da beirada e a sinalização vertical e horizontal.
Temos certeza de que essa empresa é muito responsável, mas todos
estão curiosos para conhecer o calendário das obras e quais serão.
Por isso, solicitei uma audiência pública na Comissão de Transporte,
solicitação que encaminhei pessoalmente ontem. Amanhã usarei a
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tribuna para dar maiores detalhes. Parabéns e obrigado.
O Deputado Antônio Carlos Arantes - Quando o Estado coloca na

televisão a propaganda em que um caminhoneiro fala das rodovias, e
quando pinta a bandeira de Minas para todo lado, está mostrando
uma verdade. Para todo lado em que se anda há obras de qualidade.
E não tenham dúvida de que o desenvolvimento do Estado, que já é
grande, crescerá muito mais a partir do momento em que essas
estradas estiverem concluídas.

Quero falar também - e meu amigo Domingos Sávio tem sido nosso
parceiro e líder principal - a respeito da legislação ambiental.
Provocamos essa discussão desde o início, em todos os
pronunciamentos que fiz nesta Casa. Defendo o direito, a
necessidade, a vontade e a importância da preservação ambiental,
das nascentes e matas nativas; e, ao mesmo tempo, a recuperação
do que foi degradado, pois há muitas nascentes descobertas, matas
acabadas que não servem mais e se transformaram em área
improdutiva, matas ciliares que desapareceram e cujo rio é só
desbarrancamento e erosão. Precisamos recuperar essas áreas, sim.
Deve haver uma legislação punitiva para as pessoas que degradam o
meio ambiente e não respeitam o meio ambiente. Mas não podemos
cometer exageros. Tudo o que extrapola não é bom, e está havendo
exageros na legislação impossíveis de se cumprir. E quem está sendo
penalizado é o produtor, de forma extrema. É preciso deixar uma
reserva legal, com o que concordo, mas alguém deve pagar, e com
recurso público, não do produtor. E ainda há as áreas de proteção
permanente, as APPs. Ao fazer essa legislação, os técnicos não
perceberam como é a topografia das terras de Minas Gerais. Na
prática, essa legislação não pode ser cumprida sem pegar a maioria
das terras do povo mineiro. Pode-se dizer que há propriedades em
Municípios de nossa região que, praticamente, desaparecerão. Não
haverá nenhuma área apta à produção agrícola. Ou ela tem bastantes
áreas de topo de morro, ou com matas e nascentes de rios, e ao
mesmo tempo áreas com alta declividade. E, de acordo com a
legislação, essa área fica inviabilizada. Tudo bem, se o produtor não
pode usá-la, que o governo federal banque e compre essas áreas,
deixando-as para a reserva legal. Mas sabemos que isso jamais



216

acontecerá, e portanto fica cômodo para o governo criar leis como
essa. E o pior é que, em nosso Estado, o Decreto nº 44.309 ainda
amplia as penalidades. E, em nosso entendimento, os produtores
estão sendo multados de forma exagerada. Para fazer captação
simples de água, os produtores devem ter outorga, e mais de 90%
deles nem sabe o que é isso. Quando pensam em fazer a adequação,
não sabem o tamanho do custo que isso acarretará, pois já vão sendo
logo multados. Quando percebem, ficam engessados, sem a mínima
condição de legalizar essa propriedade.

O Deputado Irani Barbosa (em aparte) - Em primeiro lugar, quero
parabenizar V. Exa. pelo pronunciamento, pois aborda dois assuntos
importantíssimos para Minas Gerais, principalmente o que se refere às
APPs, às áreas verdes. Os ambientalistas responsáveis por essas
grandes idéias no País não observaram que o produtor que no
passado foi induzido e incentivado até mesmo por programas
nacionais - como o Pró-Várzea, que incentivava o produtor a plantar
nas várzeas - é hoje penalizado por isso mesmo. Ele não pode fazer
uso exatamente da única área útil de sua propriedade que é produtiva.
Às vezes, até as margens de rio foram utilizadas. Isso acontece em
cidades do Norte e de outras regiões de Minas. Muitos acham, por
exemplo, que o Sul de Minas é só uma maravilha, mas isso não é
verdade - são terrenos acidentados, com poucas probabilidades de
aproveitamento.

Quanto à privatização da MG-050, acho que foi uma grande
conquista para a região. É pena que a licitação não tenha sido ganha
pelas espanholas, pois assim, em vez de o preço ser de R$3,00,
poderia ser de R$0,80, como é na Fernão Dias. Mas é principalmente
um orgulho para a região, pois não seremos mais penalizados com
aquele rubor que ocupava as nossas faces quando, depois de São
Sebastião do Paraíso, entrávamos nas estradas de São Paulo. Ao
menos isso: vai-nos dar engrandecimento, porque era uma vergonha,
principalmente quando vínhamos de São Paulo para cá e tínhamos
que virar vagãozinho atrás de caminhões de carvão, até porque
praticamente a única coisa que se produz para Minas Gerais naquela
região ainda é o carvãozinho. E vínhamos naquelas filas, como em
uma procissão de Semana Santa. Pelo menos vamos deixar de
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passar por esse vexame que Minas Gerais passava. Pena que são
sejam os R$0,80 das espanholas. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Obrigado pelo aparte. Para
encerrar a questão da legislação ambiental, quero lembrar que
teremos agora um ciclo de debates, e é fundamental que estejam
presentes todos os representantes do setor produtivo mineiro, os
Prefeitos, as lideranças de associações, sindicatos e cooperativas,
para apresentarmos uma proposta que venha, sim, preservar o meio
ambiente sem nunca penalizar de forma exagerada e extrema o nosso
produtor.

Agradecendo ao Deputado Irani Barbosa o aparte, quero lembrá-lo
de que as espanholas estão assumindo uma rodovia duplicada, o que
não é o caso da MG-050. O ideal seria que não houvesse pedágio,
mas trata-se de uma estrada que depende muito mais de
investimentos, e, para que haja investimentos, é preciso haver
dinheiro - dinheiro esse que sairá do pedágio.

Quanto aos caminhões de carvão que passam na região, vêm do
Mato Grosso e do Paraguai. A nossa região produz, sim, muitas
coisas: é a maior bacia leiteira do Estado e produz muito café e vários
produtos agrícolas, gerando bastante desenvolvimento. Os carvões
que vêm por ali, em caminhões que dificultam o tráfego, vêm de
Goiás, do Mato Grosso e até do Paraguai - hoje é comum
alcançarmos caminhões que vêm dali.

Mas a verdade é que a privatização é o caminho. Não tenho dúvida
disso, porque o setor privado sabe fazer, tem condição de produzir, de
fazer as coisas acontecerem e de investir na infra-estrutura de forma
que venha a gerar desenvolvimento. Tanto é que muitas outras
estradas serão agora privatizadas, assim como o sistema prisional -
para o qual também acho que esse é o caminho certo. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana,
caros membros da Mesa, Srs. Deputados, Sra. Deputadas, no início
das atividades deste ano, gostaria de aproveitar a oportunidade para
fazer algumas comunicações.

A primeira, que me traz muita alegria, caro amigo Rêmolo Aloise,
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companheiro de tantas batalhas, e Deputado Irani Barbosa, é que
anteontem a executiva do PMDB, reunida sob a Presidência da
Deputada Maria Lúcia Cardoso, definiu que, em qualquer hipótese, o
nosso partido terá candidato à Prefeitura de Belo Horizonte e ao
governo do Estado. Isso tranqüilizou os nossos correligionários de
todo o interior das Minas Gerais, que ansiavam por uma decisão como
essa por parte da executiva estadual, que até já comunicou esse fato
à executiva municipal, para que se faça uma reunião o mais
brevemente possível para uma definição entre os quatro pré-
candidatos: os Deputados Gilberto Abramo e Sávio Souza Cruz, o
Deputado Federal Leonardo Quintão e o Deputado Vanderlei Miranda,
que agora colocou o seu nome à disposição do partido. São quatro
pré-candidatos que, internamente no partido, discutirão e farão uma
prévia para fixar o nome para a candidatura do PMDB à Prefeitura da
Capital. O PMDB não aceita mais continuar fora desse tipo de
disputas. Como não temos mídia, pelo menos aos companheiros e
aos colegas da Assembléia comunicamos o fato, para que outros
partidos aqui representados se estimulem à disputa. Não podemos
aceitar que, em Belo Horizonte, Capital de Minas Gerais, as coisas
sejam feitas por um arranjo institucional que submeta todos nós,
mesmo sendo eu um dedicado servidor, acompanhador e até puxa-
saco do Governador do Estado.

Outro comunicado que gostaria de fazer aos ilustres companheiros é
que, no próximo dia 18, segunda-feira, em Teófilo Otôni, realizaremos
o primeiro seminário de valorização do agronegócio e do
desenvolvimento econômico da região. Discutiremos a instalação da
fábrica de leite e soro em pó com o pessoal do Indi, e o pólo de
granito, com a participação de técnicos do setor, até com técnicos
compradores experimentados dos Estados Unidos e da Itália. Iremos
nos reunir com a Asiflor, para aumentar o volume de plantio de
eucalipto da região, que hoje está em torno de 1.400.000 mudas por
ano. Queremos subir esse volume, com a ajuda do Secretário Gilman
Viana, para o mínimo de 3 milhões ainda neste ano - mudas a serem
plantadas na região.

Discutiremos também, com o Idene e com a Sedvan, a implantação
do Programa de Combate à Pobreza Rural na região. Mais uma vez,
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no balanço deste ano, comprovamos que o Vale do Mucuri não
conseguiu aprovar um projeto sequer desse Programa junto ao Idene,
e temos de descobrir por que isso está acontecendo. Tínhamos, no
passado, a justificativa de que a direção do Idene não estava
funcionando bem. Agora temos uma Diretora muito eficiente, a
Fabrícia, mas as coisas não fluíram. Então vamos discutir o que está
acontecendo na região do Vale do Mucuri.

Discutiremos também a questão das microdestilarias de álcool e a
adaptação dos alambiques da região para a produção de álcool, para
estimular o plantio de cana naquela região.

E discutiremos também com o DER o programa que o Estado está
montando para resolver o problema dos pontos críticos nas estradas
municipais, facilitando o transporte escolar e o de mercadorias. Há
muitos Municípios que não têm condições de resolver o problema dos
pontos críticos de suas estradas. É o caso específico de Teófilo Otôni,
em que há 4.400km de estradas municipais, todas de terra. O governo
do Estado agora definiu que uma das estradas será asfaltada, ligando
a cidade à penitenciária agrícola, que fica distante 25km, o que já é
um grande benefício. Mas o Estado está montando um programa que
ajudará todas as cidades de Minas a eliminar os pontos críticos das
suas estradas municipais, para efeito de transporte escolar -
discutiremos isso também.

Outro assunto que trago à baila, nesta primeira reunião de que
participo neste ano, é que, no final do ano passado, a Mesa decidiu
criar um grupo de trabalho para que, neste ano, pudéssemos acelerar
e votar, com o acordo feito com os Deputados do Triângulo, a lei do
ICMS Solidário. No ano passado, tínhamos feito uma questão de
ordem, apresentamos um pedido de urgência, negociamos com a
bancada do Triângulo e retiramos o pedido de urgência, que, naquela
oportunidade, impediria a votação da lei do ICMS e do Orçamento.
Entendemos que não poderíamos sacrificar o Estado em vista da lei
do ICMS Solidário. No entanto fazemos questão de dizer aos
companheiros Deputados que, ainda nesta semana, devemos nos
reunir para eleger o Coordenador do grupo de trabalho formado nesta
Casa, criado para colocar em votação, ainda neste trimestre, a lei do
ICMS Solidário. Esse grupo é composto pelos Deputados Dinis
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Pinheiro, Durval Ângelo, Fábio Avelar, Getúlio Neiva, Gil Pereira,
Gustavo Valadares, Luiz Humberto Carneiro, Paulo Cesar, Weliton
Prado, Zé Maia e a Deputada Ana Maria Resende. Esse grupo deve
reunir-se de hoje para manhã para definir sua coordenação. De
imediato, pediremos o regime de urgência na tramitação do projeto,
uma vez que, no ano passado, ficou estacionado na Comissão de
Administração e ainda temos de passar pela Comissão de
Fiscalização Financeira. Portanto, Deputado Rêmolo Aloise, é um
projeto importante. Devemos nos dedicar porque a maioria dos
Deputados é do interior bravo e se beneficia com a lei do ICMS
Solidário, que é um retoque e um aprofundamento da Lei Robin Hood,
que beneficiará muito os nossos companheiros.

O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte) - Nobre Deputado Getúlio
Neiva, ouvindo atentamente o seu pronunciamento, notei certa alegria
não somente nas suas palavras, mas também na sua face.
Aproveitando a presença do Deputado Durval Ângelo - aliás, com um
novo visual 2008 -, gostaria de dizer que, no ano passado, quando V.
Exa. estava nesta tribuna, discutimos o Projeto de Lei Complementar
nº 17, que foi o mais emblemático e problemático que passou nesta
Casa em 2007. Trabalhamos e trabalhamos com toda a Casa. Houve
60 votos por ocasião em que a Assembléia o aprovou.
Lamentavelmente, há uma Adin, e algumas mudanças que lá foram
feitas ainda estão em discussão.

O grande ponto para aumentar a sua alegria, a do Durval e a
daqueles que entenderam que deveriam tirar os 3 mil a mais para o
Ministério Público, para a transferência de alguns Promotores de fim
de semana para outras comarcas e da Capital, é que hoje está
estampado nos jornais que esta Casa estava com a razão. Das 22, 2
já estão entrando em prática. Deputado Getúlio Neiva, esta Casa é
sábia. Já vão estampadas na internet, por meio de um “site” do
Ministério Público, todas as ações em andamento, que é uma emenda
que consta no projeto de lei complementar nascido neste Plenário.

Portanto venho somar a sua alegria à nossa, porque aos poucos a
verdade que se pratica neste Plenário vai tornando-se realidade.
Como V. Exa. é um grande cantor, orador e, acima de tudo, grande
político, não poderia deixar de dizer, neste momento, neste Plenário:
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Getúlio, estamos vitoriosos nesta tarde!
O Deputado Getúlio Neiva - Muito obrigado, Deputado Rêmolo

Aloise. Essa é uma boa lembrança e notícia. Sr. Presidente, gostaria
de concluir lembrando a todos que, neste ano, é muito importante que
esta Casa não deixe de começar rapidamente a discussão da
ampliação da Justiça em Minas Gerais, mesmo que tenhamos de
negociar com o Governador do Estado, no intuito de ampliar os
recursos do Tribunal de Justiça e o número de comarcas e de criar a
figura da instância especial nas cidades-pólo do Estado. Não
podemos mais conviver com essa situação em que os Juízes e os
Promotores têm de passar como um relâmpado pelas cidades do
interior para chegar depressa à Capital, porque só assim serão
promovidos a Desembargadores. É uma situação dramática.

Da mesma forma, Deputado Rêmolo Aloise, que defendíamos a
eliminação de uma instância das quatro existentes no Brasil para que
os políticos sejam processados - o pessoal não entendeu e disse que
estávamos tentando buscar mais privilégios -, queríamos reduzir o
número de instâncias de quatro para três, para que os políticos
pudessem ser processados pelo Tribunal de Justiça do Estado de
Minas Gerais. Perdemos com a Adin, que está caminhando por aí.
Todavia estávamos certos, sim, tanto naquilo que estava publicado no
jornal quanto no sentimento de todos nós de que a Justiça precisa ser
agilizada. Se não houver em Minas Gerais a ampliação do número de
comarcas, a criação de cargo de auxiliar do Juiz e não for possível
criar as instâncias especiais, lamento, pois a nossa Justiça não será
tão acelerada como o nosso povo deseja.

Por isso, Sr. Presidente, encerro a minha fala dizendo que o nosso
retorno focará dois assuntos principais: ICMS Solidário e ampliação da
Justiça no exercício de 2008. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
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Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Questões de Ordem
O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.

Deputadas, telespectadores da TV Assembléia. Não poderia deixar de
fazer um registro e um elogio. Primeiro, o elogio à Procuradoria-Geral
de Justiça, que, por meio do seu Procurador-Geral, Jarbas Soares
Júnior, anuncia duas medidas fundamentais de transparência para a
atividade do Ministério Público de Minas Gerais. A primeira medida é
que nesta semana o Ministério Público Estadual, de forma pioneira e
inédita no Brasil, coloca no ar o Sistema de Registro Único de
Inquéritos Civis - SRU. Esse será um banco de dados disponível na
internet para consultas de autoridade, de cidadãos e cidadãs de Minas
Gerais sobre todos os inquéritos que tramitam em todas as comarcas
de responsabilidade do Ministério Público Estadual. Essa medida
permitirá um acompanhamento em tempo real dos inquéritos e,
principalmente, a obrigatoriedade estabelecida na Lei Orgânica
Federal do Ministério Público, que determina 90 dias para a conclusão
do inquérito. Essa é uma medida fundamental, uma medida de
transparência, uma medida que, com toda a certeza, permitirá à
população cobrar, exigir prazos legais estabelecidos na lei
complementar federal. Gostaria também de anunciar que hoje toma
posse em Minas Gerais o primeiro Ouvidor do Ministério Público, o
Procurador Mauro Flávio Ferreira Brandão. Com toda a certeza, o Sr.
Mauro Flávio é uma pessoa da atividade sindical, um Procurador da
representação de classes e será um “ombudsman”, uma ponte, um
interlocutor da sociedade, para ouvir reclamações a respeito da
atuação do Ministério Público em Minas Gerais. Essa medida do
Ouvidor aproximará o Ministério Público da sociedade, permitirá a
cobrança efetiva e real da ação desse mesmo órgão que é
fundamental, essencial para a garantia da democracia da sociedade
brasileira. Então, Sr. Presidente, queremos elogiar a Procuradoria, o
Procurador, toda a equipe desse órgão por essas duas medidas
implementadas. E, ironia ou não, colegas Deputados, essas duas
medidas eram as mais importantes previstas no Projeto de Lei
Complementar nº 17, tão combatido, tão incompreendido e criticado,
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praticamente - eu poderia afirmar - por toda a sociedade mineira. É
interessante que o próprio Supremo deu, em tempo recorde, uma
liminar contra ele, que pretendia, entre tantas medidas, dar
transparência e legitimidade à ação do Ministério Público, além de
aproximar esse órgão da sociedade de Minas Gerais. Fico satisfeito,
pois, apesar de todas as críticas e todas essas incompreensões, até
por parte de pessoas da Procuradoria-Geral, o Procurador acolheu
essas duas medidas. O registro, o acompanhamento pela internet
desse banco de dados do inquérito e o Ouvidor do Ministério Público
irão modificar muito o perfil desse órgão em Minas Gerais. E, se
notarmos bem, várias outras medidas estão englobadas nessas,
previstas no tão falado, ou mal-falado, no tão dito famigerado Projeto
de Lei Complementar nº 17. Como diz o velho ditado da sabedoria
popular: “Nada melhor que um dia após o outro”, nada melhor do que
esse senhor da história que é o tempo, nada melhor do que ele para
ordenar corretamente. Esse registro é necessário. E até discordamos,
como Bancada do PT, de alguns pontos específicos do projeto, mas
entendíamos que, no conjunto, ele representava avanços, melhorias
para a sociedade, transparência, Sr. Presidente. Portanto quero aqui
elogiar a Mesa, todos os seus componentes e o Presidente, Deputado
Alberto Pinto Coelho, que veio à imprensa e expôs a importância do
Projeto de Lei Complementar nº 17. Tínhamos uma discordância
sobre a questão do foro, apesar de entendermos que algumas
categorias têm realmente foro privilegiado - não é o caso do que
estava em discussão no momento -, mas queremos aqui registrar que
hoje podemos estar anunciando no Estado o perfil de um Ministério
Público mais próximo da sociedade, com ações mais efetivas,
colocando de forma transparente a possibilidade de ser cobrado pelo
povo mineiro. Muito obrigado.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado a V. Exa. Também
gostaria de fazer coro com as palavras do Deputado Durval Ângelo.
Quero também registrar com muita alegria a designação do novo
Ouvidor, o Dr. Mauro Flávio Ferreira Brandão. Conheço S. Exa. de
longa data. Nasceu dentro do Ministério Público, filho de Dr. Carlos
Ferreira Brandão, ex-Promotor de Justiça de Pouso Alegre. Iniciou sua
vida na advocacia de forma brilhante. Sua primeira comarca foi no Sul
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de Minas, em Pouso Alegre, onde sua família reside. Exerceu sempre
seu mister como Procurador da mais alta lealdade, transparência e
dedicação, com um conhecimento extraordinário da área jurídica.
Neste momento quero compartilhar essa alegria, e já a registramos
nos anais deste Parlamento. Manifestamos nossa satisfação e a do
Ministério Público, com sua transparência efetiva, por tudo que aqui
debatemos sobre o Projeto de Lei Complementar nº 17 e queremos
também parabenizar o Procurador-Geral por buscar o nome do Dr.
Mauro Flávio, que doravante conduzirá os destinos da Ouvidoria do
Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Senhores
parlamentares, Sr. Presidente, para quem não conhece o novo
Ouvidor, quero, neste momento, testemunhar a sua vida, o seu perfil
voltado ao Ministério Público. Ele é um extraordinário cidadão. Tenho
a certeza absoluta de que, como Ouvidor do Ministério Público, ele
será um soldado combatente, buscando efetivamente as ações
maiores dentro do Ministério Público e de nosso Estado. Quero
registrar a nossa satisfação pelo nome do nosso conterrâneo e amigo.
Mauro Ferreira Brandão será, sem dúvida, um grande membro no
Ministério Público, como Ouvidor. Muito obrigado.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 1.819 a 1.827/2008, da Comissão de Direitos
Humanos. Publique-se para os fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Transporte - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em 12/2/2008, dos
Requerimentos nºs 1.677/2007, do Deputado Doutor Viana,
1.701/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1.709 e 1.710/2007, do
Deputado Luiz Humberto Carneiro, 1.717/2007, do Deputado
Agostinho Patrús Filho, e 1.719/2007, do Deputado Doutor Viana; de
Cultura - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em 12/2/2008, do
Projeto de Lei nº 1.558/2007, do Deputado Célio Moreira, e do
Requerimento nº 1.713/2007, do Deputado Eros Biondini; de Saúde -
aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em 13/2/2008, dos Projetos de
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Lei nºs 1.623/2007, do Deputado Sebastião Helvécio, 1.789/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e 1.846/2007, do Deputado Dimas
Fabiano, e dos Requerimentos nºs 1.676/2007, do Deputado Doutor
Viana, 1.685 e 1.689/2007, da Comissão de Participação Popular,
1.714/2007, da Comissão de Direitos Humanos, 1.722 e 1.723/2007,
da Comissão de Educação, e 1.754 e 1.755/2008, da Comissão de
Participação Popular; de Administração Pública - aprovação, na 1ª
Reunião Ordinária, em 13/2/2008, dos Requerimentos nºs 1.718/2007,
do Deputado Leonardo Moreira, 1.743/2008, do Deputado Fahim
Sawan, 1.744/2008, do Deputado Rômulo Veneroso, 1.749/2008, do
Deputado Sávio Souza Cruz, e 1.752/2008, do Deputado Wander
Borges; de Meio Ambiente - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em
13/2/2008, do Requerimento nº 1.653/2007, da Comissão de
Participação Popular; pela Deputada Elisa Costa (2) - informando sua
indicação para Líder do PT e indicando o Deputado Almir Paraca para
Vice-Líder do PT; e pelos Deputados Luiz Humberto Carneiro (2) -
informando a formação do Bloco Social Democrata - BSD - e sua
indicação para Líder do BSD e indicando os Deputados Ademir Lucas
e Célio Moreira e a Deputada Ana Maria Resende para Vice-Líderes
do BSD; Paulo Guedes - informando sua indicação para Líder da
Minoria; Domingos Sávio - informando sua indicação para Líder da
Maioria; Jayro Lessa (2) - informando sua indicação para Líder do
DEM e indicando a Deputada Maria Lúcia Mendonça para Vice-Líder
do DEM; e Dimas Fabiano (2) - informando sua indicação para Líder
do PP e indicando o Deputado Pinduca Ferreira para Vice-Líder do PP
(Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Leonardo Moreira

solicitando que o Projeto de Lei nº 1.885/2007 seja encaminhado à
comissão seguinte a que foi distribuído, uma vez que a Comissão de
Justiça perdeu o prazo para emitir seu parecer. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso VII do art. 232, c/c o art.
140, do Regimento Interno.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Direitos Humanos

solicitando providências junto ao Conselho Regional de Medicina,
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tendo em vista denúncia da Sra. Lourdes dos Santos Ribeiro sobre o
atendimento prestado pelo médico Wilvan de Castro Damião, do
Posto Médico da Unidade XV, do Bairro Eldorado, em Contagem,
conforme notas taquigráficas da denúncia apresentada. Em votação, o
requerimento. As Deputadas e os Deputados que o aprovam
permaneçam como se encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa Costa solicitando a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa à oradora o prazo de 20 minutos. Com a palavra,
a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Quero saudar todos os Deputados neste
Plenário, a equipe da Assembléia, a imprensa e Minas Gerais. Este
pronunciamento hoje, dia 13 de fevereiro, tem um significado muito
importante para o PT, para todos os simpatizantes, filiados, militantes.
São 28 anos de história e de luta. Quero dedicar esta minha fala, em
nome do Partido dos Trabalhadores da Assembléia Legislativa, ao 28º
aniversário do nosso partido, comemorado no dia 10 de fevereiro, aos
28 anos de lutas e vitórias.

Neste mês comemoramos 28 anos da criação do Partido dos
Trabalhadores. Fazer um balanço desses 28 anos é, para nós, motivo
de muita alegria, de memorizar um processo histórico de luta dos
trabalhadores neste país e, da mesma forma, de nos integrarmos na
construção do nosso partido e dessa história.

Começamos no final da década de 70, Deputado Paulo Guedes, em
pleno Regime Militar, construindo, exigindo, naquele momento, a
construção da democracia, cobrando anistia, liberdade de imprensa,
liberdade e autonomia sindical, praticando a participação popular em
Prefeituras que conquistávamos, invertendo as prioridades de
investimentos, inaugurando o modo petista de governar, o modo
petista de legislar, destacando novas formas de atuação no
parlamento, enfim, gerando uma nova cultura política no País.

Junto com outras organizações partidárias de esquerda, com
destaque para o PCdoB, do Deputado Carlin Moura, o PCB, o PSB, o
PDT, além de setores democráticos de outros partidos, temos certeza
de que o PT já está inscrito na história brasileira como importante
artífice de um novo país, que brotava antes mesmo de nossa criação,
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mas que conta, de forma decisiva, com a nossa contribuição. Junto
também com as pastorais sociais, organizações religiosas, sindicais,
comunitárias, com a intelectualidade progressista e muitas outras
formas de manifestação críticas e democráticas, temos certeza de
estarmos construindo e ajudando a fazer história.

Evidentemente, é clara a convicção de que esta não é uma
caminhada só de êxitos e vitórias. Mas, se nos permitirmos fazer um
exercício do futuro imaginando um debate daqui a alguns anos, temos
certeza de que o nosso partido, o PT, será citado com um dos mais
importantes fenômenos da breve história da civilização brasileira.

Nesse debate imaginário, certamente a trajetória do PT seria
dividida, em seus primeiros 30 anos, em três grandes fases. De nossa
fundação, em 1980, até 1989, tivemos o partido que nasce da luta
contra a ditadura e se constrói contra todas as previsões das políticas
tradicionais. O mundo do trabalho responde ao chamado de Lula e de
seus companheiros de São Bernardo e edifica um partido em tempo
recorde, organizado em todo o Brasil e mobilizado para o
fortalecimento de uma malha democrática na sociedade jamais vista
até então. Sindicatos, associações, movimentos os mais diversos
entraram em cena apresentando novos sujeitos políticos e sociais,
novas práticas de diálogo e de expressão das diferenças, que a
sociologia e, às vezes, o jornalismo ressaltavam, na época, como
divisão. Sobreviventes do período de censura e repressão política,
essa sociologia e mesmo o jornalismo reclamavam da pluralidade
petista, como que reivindicando o monolitismo de idéias e de práticas
impostas pelo regime dos Generais. Onde enxergavam brigas e
divisões havia, de fato, o exercício da diversidade política, da
democracia, expressão da sociedade plural que embasava a própria
reconstrução do sonho socialista que motivou nossa existência.

Ainda no exercício de futuro proposto, a segunda fase se estenderia
até 2002, quando conquistamos a Presidência da República. Nesse
período, o PT amadurece, amplia seu leque de alianças, seu
conhecimento sobre a realidade brasileira e se credencia para
governar o Brasil. Isso não ocorre sem contratempos e derrotas. As
eleições de 1994 e 1998 forneceram o combustível para nossa vitória
há quase seis anos. Mais uma vez, a sociologia e o jornalismo
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disseram que o PT estava no fim e chegaram a dizer que o Lula seria
uma liderança em declínio. Onde enxergaram derrota, dali recolhemos
a energia para prosseguir.

Na seqüência, temos os oito anos de mandato de Lula. O ano de
2010 será visto pelos nossos observadores como o encerramento de
um ciclo importante na vida partidária. Hoje não podemos prever qual
será o desfecho. Porém, com certeza, não será como muitos disseram
em 2005, o fim do nosso partido, tão desejado por muitos e tão citado,
muitas vezes, nos momentos das crises políticas.

Mas voltemos ao nosso tempo. O PT nasceu, de fato, sob fogo
cerrado. Cresceu e desenvolveu-se sob ataque aberto. Calúnias,
manipulações e armações muitas vezes marcaram a posição e os
gestos de muitos de nossos opositores. Anunciaram nossa morte
muitas vezes. Chegaram até a decretar luto. Festejaram nosso fim.
Desejaram a ausência de nossa “raça” por 30 anos. Todavia
sobrevivemos a tudo isso, Deputado Weliton Prado.

Com erros também, é claro. Às vezes até com arrogância e
ingenuidade, temos de reconhecer. Fomos, por diversas vezes,
capturados pelas práticas fisiológicas, que sempre combatemos.
Infiltrações ideológicas de direita também não deixaram de existir.
Perdemos alguns companheiros nessa trajetória, mas nossas virtudes
se sobrepuseram aos nossos defeitos. O PT, como fenômeno
sociológico, deve ser analisado para além de suas atuações em
governos e em parlamentos, ainda que nos orgulhemos muito de
nossa intervenção, seja nas Câmaras Municipais, seja nas
Assembléias Legislativas, seja nas Prefeituras, seja nos governos de
Estado e até mesmo na Presidência da República.

O PT, mais que nossas intervenções nessas frentes, é um vigoroso
movimento cultural. Gerações inteiras de trabalhadores, de
estudantes, de mulheres, de negros e negras, de todos os setores
oprimidos ampliaram sua auto-estima com a caminhada do Partido
dos Trabalhadores. Isso se reflete no interior das mais diversas
organizações e dos movimentos sociais deste país e também de
Minas Gerais.

Também no Judiciário, no Ministério Público, nas universidades -
alunos e professores -, em empresas privadas, nas instâncias
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governamentais, nos parlamentos, enfim, em todos os lugares,
milhares de cidadãos e cidadãs manifestam atitudes que, de alguma
forma, foram influenciadas pelo Partido dos Trabalhadores.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Queria agradecer à
Deputada Elisa Costa, nossa Líder. O PT surgiu do sonho de
transformar a sociedade, que sempre foi marcada pelas injustiças e
pela discriminação.

Parabenizo todos os que deram a vida na luta para se construir um
Brasil melhor. Refiro-me à luta dos trabalhadores, que ajudaram a
construir nosso partido, por meio dos movimentos nas fábricas, nas
escolas ou nos vários segmentos religiosos. Nenhuma instituição do
País deu tanta contribuição para a democratização do Brasil como o
PT.

É importante fazermos a junção, quando dos 28 anos do partido, da
garra, da força e da energia da juventude, com a experiência de
companheiros históricos. Não pode haver conflito de gerações. Temos
de caminhar de mãos dados, juntos, para que possamos continuar
contribuindo para as mudanças que os Municípios, o Estado e nosso
país tanto precisam.

Se V. Exa. me permite, gostaria de aproveitar o gancho para fazer
uma convocação a todos os militantes do PT para que entrem pesado
na campanha pela redução da tarifa de energia elétrica. Todo petista
deve encaminhar proposta para a Aneel em prol da redução da tarifa,
o que deve ser feito até o dia 27.

Petista não é só aquele de carteirinha ou aquele filiado ao partido.
Sabemos, pelas pesquisas, que 30% da população se considera
petista de coração. Refiro-me àquele trabalhador, ao microempresário,
à dona de casa, os quais se identificam com o Partido dos
Trabalhadores, em razão da luta pela transformação da sociedade. É
muito bonito poder conclamar milhares e milhares de filiados do PT de
Minas Gerais para encaminhar propostas para Aneel, até o dia 27, por
“e-mail”, solicitando redução da tarifa de energia elétrica e índices
superiores de 9%.

Agradeço à Deputada Elisa Costa e parabenizo-a pela explanação.
O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Deputada Elisa Costa,

primeiro quero parabenizá-la, não só pela sua liderança aqui na Casa,
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mas também pela forma brilhante com que V. Exa. faz esse
pronunciamento importante sobre os 28 anos de história do nosso
partido. V. Exa. coloca isso de forma brilhante, contando toda a nossa
história e a contribuição que temos dado ao País.

Nosso partido é, de fato, aquele que mais se identifica com as
causas populares. Temos conseguido mostrar isso depois da vitória
do Presidente Lula, com a implementação de tantos programas
importantes, e, de fato, estamos devolvendo o Brasil aos brasileiros
com os programas sociais de geração de renda e oportunidades, com
os programas educacionais, como o ProUni. São muitas coisas
importantes que temos para comemorar nos 28 anos de nosso
partido.

Parabéns pela explanação. Parabéns a todos nós, do PT.
O Deputado Almir Paraca (em aparte) - Inicialmente, gostaria de

cumprimentar a nobre Deputada Elisa Costa, nossa Líder, agora com
a Liderança renovada por mais este ano. Estamos muito satisfeitos
com o trabalho de V. Exa. na Liderança da Bancada do PT na Casa; o
PT e o PcdoB, que nos tem acompanhado.

É fundamental aprofundar esse trabalho de fiscalização, de trazer
efetivamente o debate para esta Casa. Sabemos que esse papel de
discussão e de formulação não pode mais ficar subordinado a nenhum
interesse. Esperamos que a Assembléia de Minas não seja nunca
uma simples correia de transmissão das iniciativas que emanam do
Palácio da Liberdade.

As Bancadas do PT e do PCdoB continuarão fiéis à sua história, à
sua trajetória de democracia, de participação e de defesa dos
interesses coletivos da população de Minas Gerais.

Entendemos que é o momento de o PT também olhar para sua
história e para sua trajetória, para que possamos radicalizar a
democracia, também no âmbito interno. Tivemos hoje mais uma
conversa na bancada, quando o Deputado Durval Ângelo levantou os
sérios riscos que ameaçam a política do Brasil. Não só daqui, mas
também do mundo, que são o vício da personalização e a política
como espetáculo.

O PT nasceu, cresceu, consolidou-se e vem fazendo tanto por Minas
Gerais e pelo Brasil, em virtude dos seus compromissos históricos no
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combate a vícios desta ordem: da personalização e da política como
espetáculo. Ao comemorarmos os 28 anos do PT, é também
necessário que revigoremos, revejamos, consolidemos e reafirmemos
os nossos compromissos históricos, para que o nosso partido continue
sendo efetivamente um canal de expressão, de encaminhamento e de
transformação para melhor da vida do povo brasileiro.

Mais uma vez, cumprimentando o trabalho de V. Exa. na Liderança,
desejamos que as empreitadas que V. Exa. está prestes a assumir, no
âmbito da política mineira, sejam todas coroadas de sucesso.
Esperamos que V. Exa. continue sendo, com a mesma qualidade,
tanto na Assembléia quanto em outro espaço, a grande liderança do
PT em Minas Gerais. Parabéns.

A Deputada Elisa Costa - Agradeço as palavras do nosso Deputado
Almir Paraca, que foi reconduzido à Vice-Liderança do PT na Casa.
Parabenizo também o Deputado Paulo Guedes, que foi reconduzido à
Liderança da Minoria. Com esses atos, as nossas Lideranças
reconheceram que os dois Deputados cumpriram o seu papel em
2007 e deverão aqui permanecer e dar encaminhamento aos
trabalhos na Assembléia Legislativa em 2008.

Complementando o nosso pronunciamento, torno a repetir que o PT
é um vigoroso movimento cultural: participação popular - como disse o
Deputado Almir Paraca -, transparência, polêmica e divergência, às
vezes, produção de consensos, aprofundamento da democracia e
soluções cada vez mais criativas para os problemas brasileiros. Essa
é a melhor herança que deixaremos para a história política do nosso
país. Não somente para a política do nosso país, eu diria, já que
também somos referência internacional.

Hoje, dos partidos de esquerda, em se tratando de América Latina, o
PT tem presença no debate internacional das causas da justiça social,
da luta contra as desigualdades e da luta de combate à fome. Enfim,
temos presença no debate internacional e também na luta
internacional como forma de construir uma alternativa ao capitalismo,
que seria a construção de um novo modelo de sociedade, que é o
socialismo.

Quero também registrar aqui, Deputado Sebastião Helvécio, do
PDT, nosso aliado histórico na luta de defesa dos trabalhadores, que
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muitos estudos foram feitos a respeito da história do nosso partido,
nos últimos anos, nas universidades e nas escolas, retratando a
presença do PT nesses diversos segmentos. Queremos destacar
também a presença do Presidente Lula nos últimos cinco anos.

Os indicadores da macroeconomia já seriam suficientes para
diferenciar o atual governo dos anteriores, como também os
indicadores sociais. A distância é muito maior do ponto de vista da
presença das políticas sociais junto ao povo brasileiro, mas o Brasil
caminha para atingir a sua cidadania. Caminha com a construção de
todos os brasileiros, com a participação de todos os partidos políticos,
e com a presença do PT na luta social, principalmente na defesa dos
pobres e na elevação do nível de consciência da classe trabalhadora.

Hoje, o nosso país, com a experiência do governo democrático e
popular, avança pela elevação de renda da população trabalhadora
brasileira. No ano passado, conquistamos o maior índice de empregos
já registrados desde 1992: 1.700.000 empregos de carteiras
assinadas no País. Hoje podemos dizer que existe um planejamento
de curto, médio e longo prazo.

A grande mudança que estamos fazendo, além de discutir a
cidadania do povo e de implementar políticas públicas para
democratizar a presença e a participação popular num processo de
mudanças, é a reorganização do Estado brasileiro a serviço do povo
brasileiro e não a serviço de uma elite que historicamente dominou o
País. O Estado brasileiro está a serviço da maioria da população, por
meio de políticas que efetivamente podem contribuir com a elevação
da qualidade de vida da maioria do povo brasileiro.

Para finalizar, deixo registrada a presença do PT na história de
Minas Gerais e na história do Brasil, dando os nossos parabéns a
todos os filiados e militantes do PT, que estão em cada Município e
que construíram essa história, enfrentando-a com coragem, chegando
até a morrer, a dar a sua vida pela organização dos trabalhadores.
Aliás, essas pessoas continuam dando sua vida pelos diversos
movimentos e pela própria organização do PT.

Faço esse registro para parabenizar a todos e pedir que continuem
corajosos, firmes, dedicados e comprometidos com as causas sociais
e da justiça. Que não se rendam a promessas e a políticas fáceis e
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que tenham um compromisso público efetivo com a sociedade e com
as mudanças.

O Deputado Sebastião Helvécio (em aparte) - Deputada Elisa Costa,
ouvi atentamente o pronunciamento de V. Exa. e quero ter duas
participações absolutamente importantes, inclusive na minha vida
pessoal. A primeira, é dizer da alegria de poder testemunhar, neste
mês de fevereiro de 2008, os 28 anos do PT. Nós, que estamos ainda
neste momento tão jovem da redemocratização do País, lembramos
com muita força o momento do bipartidarismo, quando, a partir do
querido e inesquecível MDB, surgiram os partidos que hoje formam
esse espectro de atuação e que defendem uma visão socialista do
Estado. Entre eles cita-se o PT, que tem uma importância notável.
Todos nós que militamos na boa política devemos reconhecer a
contribuição enorme que o PT tem dado na consolidação do processo
democrático e dos valores essenciais da cidadania. Portanto, como
político e militante da política brasileira, quero dar meu testemunho
sobre a importância do PT em Belo Horizonte e em toda a Minas
Gerais, um partido que serve de exemplo, pois se organizou para
canalizar o sentimento da aspiração popular e contribuir de modo
muito efetivo para a democracia ao longo desses 28 anos.

Também não poderia deixar de registrar, neste instante, minha
satisfação pessoal de ver, na figura da Deputada Elisa Costa, esse
sentimento tão importante para a política brasileira. Não apenas pelo
fato de ser mulher e guerreira, mas sobretudo pelo carinho e
dedicação que V. Exa. tem demonstrado nas causas e no interesse do
parlamento mineiro. Orgulha-me muito ter V. Exa. como colega na
Comissão de Fiscalização Financeira. A cada dia, pela sua
maturidade, dedicação e honestidade com a causa pública, nós, que
estamos nesta Casa há tantos anos, sentimo-nos remoçados e
inspirados pelo seu exemplo de liderança. Portanto, nobre Deputada
Elisa Costa, receba o abraço do meu partido, PDT, que tem o mesmo
ideal de valorização das pessoas na formação do Estado. E, deste
humilde admirador de V. Exa., como Deputado, receba o testemunho
do seu trabalho incansável a favor do povo de sua região, que tão
bem representa. E, mais do que isso, V. Exa. é um exemplo inspirador
para todos nós que acreditamos na política como instrumento de
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transformação social. Um grande abraço. Transmita a todos os seus
companheiros do PT esta admiração do PDT e particularmente deste
Deputado, que a cada dia se encanta com o trabalho que V. Exa. faz
tendo em vista a valorização do parlamento mineiro. Obrigado.

A Deputada Elisa Costa - Agradeço ao amigo e companheiro
Sebastião Helvécio as palavras e o incentivo. Sou grata por tê-lo
conhecido. Pela experiência que tem do parlamento e de vida, como
médico, pai e político, V. Exa. honra esta Casa e Minas Gerais.

Quero encerrar enviando um recado a todos os partidos políticos,
militantes, filiados e lideranças de nosso partido, Vereadoras e
Vereadores, Prefeitas e Prefeitos, Deputadas e Deputados Estaduais
e Federais e ao Presidente Lula: que nosso governo, cada vez mais
comprometido com o povo brasileiro, represente o desejo e a força da
maioria que o elegeu e esteja a serviço de todos, especialmente da
classe trabalhadora e dos mais necessitados. Parabéns a todos.

O Brasil começa a trilhar outro caminho, e, como tantos outros
partidos políticos, o PT tem contribuído para isso, sendo sua a
responsabilidade maior neste momento. Parabéns. São 28 anos de
lutas, vitórias, aprendizagem, erros e acertos, mas também de uma
caminhada cuja marca de seriedade e respeito à população
esperamos deixar na história. Aquilo que é público, de todos, deve ser
preservado para todos. Obrigada.

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Antes mesmo de passar
a palavra ao próximo orador inscrito, Deputado Carlin Moura, esta
Presidência, associando-se às palavras da nobre Deputada Líder do
PT nesta Casa, também parabeniza o Partido dos Trabalhadores,
desejando-lhe muito êxito e sucesso, até porque é o entendimento
entre Oposição e Situação que permite a existência da verdadeira
democracia. É preciso que haja esse entendimento e esse respeito às
diferenças, pois tudo o que fazemos é para o bem do povo. Parabéns,
então, ao Partido dos Trabalhadores por seus 28 anos.

Sentimo-nos muito felizes em ser parceiros destes companheiros,
bravos lutadores, que compõem esta agremiação tão importante para
o País que é o Partido dos Trabalhadores. Assim, parabenizo também
a grande Líder e amiga Elisa Costa. Muito sucesso a vocês, a seus
companheiros, nossos colegas Deputados, e a todos do Partido dos
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Trabalhadores. Que continuem trabalhando e superando as
dificuldades, com mais acertos que erros, normais no ser humano,
buscando sempre o bem da população do nosso país.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo

Guedes, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno, para,
nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Carlin Moura. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 20
minutos. Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Doutor
Viana; ilustríssima Deputada Elisa Costa, grande Líder do Partido dos
Trabalhadores nesta Casa; Deputados e Deputadas, público presente,
imprensa, queridas e queridos telespectadores da TV Assembléia,
também não posso, nobre Deputada Elisa Costa, deixar de registrar,
em nome do Partido Comunista do Brasil - PCdoB -, a nossa
felicitação pelos 28 anos deste grande partido da democracia
brasileira que é o Partido dos Trabalhadores. Sem dúvida, nos 28
anos de existência do Partido dos Trabalhadores, houve uma
mudança profunda no conteúdo dos valores democráticos do Brasil. O
PT soube, em seu processo de amadurecimento e construção,
promover um grande movimento de unidade das esquerdas e um
enfrentamento político, justo e correto, contra as políticas
conservadoras, especialmente as políticas neoliberais, que estavam
em curso no Brasil, notadamente nos anos 80 e 90. Graças à justeza
dessa política, o Brasil conseguiu alcançar o rumo de sua política
maior.

E Minas Gerais teve um papel decisivo nesse processo, com a
presença do Partido dos Trabalhadores. Devo citar de forma muito
especial a grande contribuição prestada pelo PT de Belo Horizonte,
especialmente nos idos de 1992, quando, tendo à frente o grande líder
Patrus Ananias, hoje Ministro, foi criada a Frente BH Popular, uma
versão da Frente Brasil Popular, com a união de todos os partidos de
esquerda - PT, PCdoB e PSB - em prol de uma BH mais moderna, de
uma BH que iria suplantar toda a política conservadora que vigorava
na Capital mineira.

A partir de 1992, daqui de Belo Horizonte, especialmente, mas com
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a contribuição de vários outros Municípios e de outros Estados,
passamos a mostrar ao Brasil que uma outra forma de fazer política
era possível. Naquela época, o Brasil vivia sob o discurso único do
mercado, do neoliberalismo, da anexação à Alca, aos Estados Unidos
da América. Mas, nessa primeira experiência, conseguimos acumular
forças para eleger pela primeira vez um Presidente operário, o
Presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Essa foi uma experiência tão
vitoriosa, ilustre Deputada Elisa Costa, que o povo brasileiro soube
referendá-la nas urnas, com a estrondosa reeleição do Presidente
Lula.

A eleição do Lula significou especialmente fazer o Brasil se voltar
para a América Latina, mostrar que era possível uma nova forma de
governar no continente. O Brasil contribuiu de forma muito vigorosa
nesse processo, e, a partir de Lula, várias outras experiências
democráticas e populares começaram a eclodir em todo o continente
latino-americano, com a eleição dos Presidentes Hugo Chávez, Evo
Morales e Néstor Kirchner, da atual Presidente Cristina Kirchner, do
Tabaré Vázquez, da Presidente do Chile e do da Nicarágua. Enfim,
um amplo movimento democrático e popular se espalhou por toda a
América Latina, em contraposição até à Europa conservadora, que
não soube enxergar os novos tempos. Esse grande movimento se deu
porque, junto com o PT, foi possível mostrar que, com o povo, com a
participação popular, com o Orçamento Participativo e acima de tudo
com os valores humanos da política, com a ética na política, era
possível fazer um Brasil melhor. E estamos colhendo os frutos desse
Brasil melhor. O Presidente Lula hoje representa essa grande
mudança na política brasileira.

Sem exagerar nas palavras, diria que essa nova onda progressista
que vigora na América Latina e no Brasil, por incrível que pareça, está
repercutindo até no nosso principal inimigo, que são os Estados
Unidos da América, onde ventos progressistas sopram, sem dúvida
alguma, quando vemos uma mulher candidata à Presidência e um
negro, descendente de africano, liderando todas as prévias e as
disputas naquele grande país.

Sou um otimista e acredito profundamente na política. Acho que isso
tem um significado simbólico muito importante. A vitória de Hillary ou a
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de Barack Obama tem a ver com o novo movimento progressista, que
está em curso especialmente no lado de cá do Oceano Atlântico, na
nossa querida América Latina.

Tenho a convicção de que o PT, com a experiência de seus 28
anos, saberá dar seqüência a esse grande movimento, especialmente
na nossa querida Belo Horizonte, que soube, nos momentos mais
difíceis da política brasileira, sinalizar para o Brasil que a saída é pela
esquerda, pelo movimento democrático e popular, e não, pela direita,
pelo neoliberalismo, pela política do mercado. Tenho plena convicção,
pelo espírito altaneiro do belo-horizontino e pela grande e brilhante
inteligência da militância petista de Belo Horizonte e de todo o Estado
de Minas Gerais, de que haveremos de, nesta Capital, continuar
aprofundando o projeto em curso de 17 anos para cá e dando mais
direitos e valores ao povo e aos trabalhadores, porque é assim que se
governa. E o PT, nestes últimos 28 anos, muito bem representa a luta
do povo brasileiro.

O Deputado Almir Paraca (em aparte) - Nobre Deputado Carlin
Moura, queremos cumprimentá-lo pelo conjunto das atividades que
desenvolve na Assembléia, pelas intervenções, pronunciamentos e
proposições que têm marcado até aqui o seu mandato e feito com que
a presença do PCdoB nesta Casa continue brilhando. A Deputada
Federal Jô Moraes deixou aqui um patrimônio muito grande de
participação, presença e colaboração com o PT, e o nobre Deputado
Carlin Moura vem dando continuação a esse trabalho, a esse espaço,
atuando de forma muito sintonizada conosco, o que é sempre motivo
de muito orgulho para nós.

Comungando com as palavras do nobre Deputado, lembramos que
ontem, Deputado Carlin Moura, na França, foi lançado pela Unesco o
Ano Internacional do Planeta Terra. Acredito que nós, da esquerda - e
isto já foi até objeto de algumas conversas informais com o nobre
Deputado -, precisamos incorporar essa dimensão planetária nas
nossas preocupações, avaliações e concepções de transformação, de
mudança.

Do meu ponto de vista, está mais do que provado que o que põe em
risco a vida no planeta, ameaça a biodiversidade, a perpetuação da
vida humana e de todas as espécies é exatamente o que o
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neoliberalismo melhor representa: o individualismo, o egoísmo e todos
esses “ismos” que agridem o espírito coletivo, esta faculdade de
respeito pelo outro e pelo diferente, e o que é mais fundamental e
característico da humanidade: a solidariedade. Não fosse esse
espírito gregário humano, certamente a nossa espécie não estaria
aqui, hoje, para falar dessa nossa história.

Portanto, comungando com o nobre Deputado, espero que
consigamos aprofundar essa reflexão na esquerda, no PT e nos
demais partidos da esquerda, e, além disso, que honremos o nosso
legado e consigamos continuar sinalizando, simbolizando, trabalhando
e promovendo processos coletivos de defesa dos interesses coletivos
e das maiorias, promovendo, enfim, paz, justiça e solidariedade,
aquilo que traz efetivamente qualidade de vida para todos nós.

Deputado Carlin Moura, parabéns pelo seu trabalho e pela sua
trajetória. Continuaremos aqui irmanados e fraternos nesta luta para
promover democracia, qualidade de vida e defesa da biodiversidade e
da vida no planeta.

O Deputado Carlin Moura - Ilustre Deputado Almir Paraca, agradeço
imensamente as suas palavras. V. Exa. representa esta pluralidade de
idéias que é o PT. Temos aprendido muito com este conjunto da
Bancada do PT nesta Assembléia, que nos tem ensinado bastante.
Esse é um exemplo maior de como é importante o parlamento e um
partido político bem organizado, assim como as diversas contribuições
em todas as áreas dos direitos humanos e da ecologia. É assim que
se faz a grande política. V. Exa. lembra muito bem que é preciso
cuidar melhor do nosso planeta.

Ainda ontem, quando do lançamento do fórum mundial em defesa
do planeta, tivemos a triste notícia de uma mancha de entulho, de lixo
no Oceano Pacífico, numa área que vai do Havaí ao Japão, matando
toda a vida lá existente. Portanto, preservar a vida é também
preservar os nossos mares e oceanos. Quando levanta essa questão,
V. Exa. mostra que o PT tem essa preocupação com a vida humana,
com a do planeta e dos animais, em todos os aspectos. Essa Bancada
está de parabéns.

Utilizo esta tribuna especialmente para transmitir um recado do
nosso querido povo de Montes Claros. Recebi ontem um telefonema
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do nosso Vereador Lipa Xavier, da nossa querida cidade de Montes
Claros, relatando a trágica situação dos trabalhadores da empresa
Cotenor, que faz parte do grupo Coteminas, da terra do nosso
Deputado Paulo Guedes. Com o fechamento de uma unidade da
Coteminas, aproximadamente 800 trabalhadores estão ameaçados de
perder seus postos de trabalho. Em nome da modernização de uma
empresa, querem jogar o custo em cima do trabalhador. Aliás, os
trabalhadores se mobilizaram e fizeram uma passeata e uma
assembléia em frente à empresa. Ainda ontem, terça-feira, houve uma
audiência pública na Câmara dos Vereadores. Amanhã, quinta-feira,
haverá uma nova audiência. O Vereador Lipa Xavier me ligou
relatando os fatos e pedindo ajuda nessa importante batalha. Além
disso, solicitou-me que ligasse para a Deputada Federal Jô Moraes,
em Brasília. Fiz a ligação imediatamente, ontem, e no mesmo dia a
Deputada conseguiu marcar uma audiência com o Vice-Presidente
José Alencar, que se dispôs a recebê-la. A Deputada Jô Moraes
relatou toda a preocupação dos trabalhadores da Cotenor, em Montes
Claros.

O Vice-Presidente fez questão de salientar que está preocupado
com a situação, não como dono da empresa, pois ele não é mais o
dono - o dono é seu filho -, mas como Vice-Presidente da República, e
colocou-se à inteira disposição para intermediar as negociações com
todos os setores da sociedade a fim de resolver essa questão.

O Vereador Lipa Xavier pediu que se realizasse uma audiência
pública em Montes Claros, com a presença do Ministro do Trabalho,
Carlos Lupi, da Secretaria de Defesa Social, da Prefeitura, da Câmara
Municipal e da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais. A
Comissão do Trabalho também já aprovou uma audiência pública
desta Assembléia para encontrarmos soluções imediatas. Não
podemos compactuar com a idéia de que um trabalhador - um único
que seja - perca o seu posto de trabalho. Num momento em que o
Brasil e Minas Gerais crescem numa média superior a 5% ao ano, não
podemos permitir que se fechem postos de trabalho no País, em
Minas, em Montes Claros, para abrir postos na China ou em qualquer
outra parte do mundo. Então, neste momento é fundamental que
todas as forças se unam a fim de encontrar uma solução para o
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aproveitamento de todos os trabalhadores e trabalhadoras daquela
empresa que está sendo fechada, seja com a manutenção da
empresa ou com o reaproveitamento da mão-de-obra na nova sede
que será aberta ou nos programas do governo federal, da fábrica de
biodiesel. É preciso encontrar uma solução. É com isso que a Central
dos Trabalhadores do Brasil - CTB - vem se preocupando. Eu, a
Deputada Federal Jô Moraes e o Vereador Lipa Xavier estamos
acompanhando de perto e faremos tudo o que for preciso para
encontrar uma solução.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Primeiramente, gostaria de
parabenizar o Deputado Carlin Moura por trazer temas tão
importantes a este Plenário e dizer que, em relação à Coteminas,
estamos acompanhando de perto. Aliás, acabei de chegar da
Comissão do Trabalho, em que aprovamos um requerimento de minha
autoria, solicitando uma audiência pública desta Casa em Montes
Claros. Definiremos, daqui a pouco, o dia dessa audiência.
Provavelmente, será na terça-feira, dia 19, ou na sexta-feira, dia 22.
Daqui a pouco, a Comissão determinará o dia. Será na próxima
semana. Estamos convocando o Presidente da Cemig, o Presidente
do Grupo Coteminas, um representante da Aneel, um representante
do Ministério das Minas e Energia, o Secretário de Desenvolvimento
Econômico, o Prefeito de Montes Claros e o Presidente do Sindicato
dos Tecelões de Montes Claros para encontrarmos uma solução e
descobrirmos o motivo dessas demissões, a fim de que elas não
aconteçam mais; pelo contrário, em Montes Claros, no Norte de
Minas, estamos precisando de mais postos de trabalho, de mais
investimentos. Como disse aqui, ontem, temos lá uma das maiores
hidrelétricas de Minas, a de Irapé, inaugurada no ano passado. Como
uma região que produz energia está fechando 800 postos de trabalho
da maior empresa da região por falta de energia, pelo fato de a
energia estar muito cara?

Então, temos de discutir isso com responsabilidade. A Cemig, que é
uma empresa pública, do povo mineiro, tem de fazer as concessões
necessárias para garantir investimento, renda e melhores
oportunidades para o povo mineiro, e não, para vender energia para o
Chile, para outros Estados, para regiões mais ricas, deixando o Norte
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de Minas e o Vale do Jequitinhonha, que produzem energia, sem
energia para os investimentos nessas regiões.

O Deputado Carlin Moura - Agradeço o aparte do Deputado Paulo
Guedes e reafirmo que o Vice-Presidente da República, José Alencar,
não na condição de ex-dono da empresa, mas na condição de Vice-
Presidente de um governo que se preocupa com os trabalhadores,
está disposto a intermediar, a ajudar, a ser interlocutor na condução
dessa discussão para que possamos encontrar uma saída em defesa
dos trabalhadores e das trabalhadoras da Cotenor.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Quero parabenizá-lo pelo
empenho e pela grande preocupação com os trabalhadores,
especificamente os do Norte de Minas. Com todo o respeito ao Vice-
Presidente, quero afirmar que realmente a energia para as grandes
indústrias é cara, mas elas, como a Coteminas, são consumidoras
livres, ou seja, negociam o valor da energia diretamente e chegam a
pagar seis vezes menos que o consumidor residencial. E quem
subsidia todo esse desconto, toda essa energia com preço
diferenciado é o trabalhador, é o pequeno e o médio comerciantes. E
os lucros da Coteminas, nos últimos anos, foram altíssimos. A cada
ano que passa aumenta o faturamento. Não quero acreditar que esse
seja o problema específico, apesar de as grandes indústrias pagarem
uma energia cara, mesmo ela sendo muito mais barata que a do
consumidor. Por isso é importante haver uma audiência pública para
debatermos o assunto.

Sabemos que o setor têxtil, aliás, está trocando suas máquinas por
outras mais modernas justamente para substituir a mão-de-obra, com
demissões. Sendo assim, o lucro foi exorbitante. Quanto à energia,
eles a negociam mais barato que o consumidor comum, que não tem
como negociar. Se ele não pagar, vão lá e cortam a luz. Não há
conversa. E agora existe uma proposta para aumentar a multa de
quem não paga a conta em dia. Portanto, é muito importante haver
uma audiência para debater e resolver o problema. Parabéns.

O Deputado Carlin Moura - Nobre Deputado Weliton Prado, V. Exa.
está com toda a razão. Aparentemente não há motivo algum que
justifique o fechamento daquela unidade produtiva. Todos os
elementos que V. Exa. descreve estão corretos: não é problema de
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aumento de conta de luz nem de produtividade, já que a empresa tem
lucrado bem. Precisamos enfrentar a questão. Obviamente o Vice-
Presidente da República, neste momento, é um aliado importante -
repito que não é na condição de ex-dono, pois seu filho é o dono e
terá que arcar com o ônus do empreendimento. Entretanto, não
podemos deixar de apresentar uma solução para aqueles
trabalhadores e trabalhadoras que estão com seus empregos
ameaçados. O PCdoB não vai permitir isso, nem a Central dos
Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil.

O Deputado Antônio Carlos Arantes (em aparte) - Quero
cumprimentar o Deputado Carlin Moura por seu belo pronunciamento
e também por seu posicionamento. Temos esse mesmo pensamento:
se realmente essa empresa está aí tomando essa decisão, isso é
trágico para a região, que perdeu 800 empregos em Montes Claros, e
também para o Estado.

O Deputado Weliton Prado provoca uma discussão muito forte aqui
e fala como se o Estado de Minas e a Cemig fossem os grandes
culpados por essa alta da energia elétrica, mas a base do governo
Aécio Neves está mostrando, de forma muito clara - e esse também é
nosso entendimento -, que a culpa é dos altos impostos que vêm do
governo federal, e não são poucos.

Mas a discussão é importante, e cumprimentamos você e a
Deputada Jô Moraes, que foi ontem até ao Presidente da República. É
necessário provocar essa discussão, pois não podemos deixar que
essa empresa venha a fechar alegando que o principal problema é a
energia elétrica. Também não acreditamos nesse motivo, pois, se
assim for, praticamente empresa nenhuma poderá permanecer em
Minas Gerais. A verdade é que o valor que uma grande empresa paga
é diferenciado, e esse não pode ser o ponto crucial para seu
fechamento. Parabéns por seu pronunciamento.

O Deputado Carlin Moura - Agradeço ao Deputado Antônio Carlos
Arantes. Quero deixar registrada aqui minha solidariedade a todos os
trabalhadores e trabalhadoras da Cotenor. Empenharemos todos os
nossos esforços para fazer o que for possível na defesa dos direitos
dos trabalhadores e de seus postos de trabalho. Quero também
parabenizar o ilustre Vereador Lipa Xavier, de Montes Claros, por sua
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presença constante e pelo acompanhamento dessa importante crise;
a Chapa 2, que está disputando o Sindicato dos Tecelões; e a União
da Juventude Socialista, que está acompanhando de perto o
desenrolar dessa luta, que, sem dúvida nenhuma, haverá de ser
vitoriosa para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
2ª Fase

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Esgotada a matéria destinada à 1ª Fase, a

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

Discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº
18.024, que dispõe sobre os organismos geneticamente modificados
no Estado. Esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer,
a Presidência, nos termos do § 2º do art. 145 do Regimento Interno,
designa relator da matéria o Deputado Antônio Carlos Arantes. Com a
palavra, o relator para emitir seu parecer.

O Deputado Antônio Carlos Arantes - Sr. Presidente, meu parecer é
o seguinte:

PARECER SOBRE O VETO TOTAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº
18.024

Relatório
Por meio da Mensagem nº 141, de 8/11/2007, o Chefe do Poder

Executivo comunica a esta Casa que, nos termos do inciso II do art.
70 da Constituição do Estado, decidiu vetar integralmente, por
inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público, a
Proposição de Lei nº 18.024, de 2007, que dispõe sobre os
organismos geneticamente modificados – OGMs – no Estado.

A Comissão Especial, constituída nos termos do art. 111, I, “b” do
Regimento Interno perdeu o prazo para emitir o seu parecer.

Incluído o veto em ordem do dia, para apreciação, nos termos do art.
145 do Regimento Interno, o Presidente da Casa designou este
Deputado como relator, para, em 24 horas, emitir parecer sobre a
matéria.

Fundamentação
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O Governador do Estado opôs veto total à Proposição de Lei nº
18.024, de 2007, que dispõe sobre os organismos geneticamente
modificados – OGMs – no Estado. Alega, nas razões do veto, tratar-se
de medida inconstitucional e contrária ao interesse público, com base
nos argumentos formulados pelas Secretarias de Estado de
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e de Ciência, Tecnologia e
Ensino Superior.

Em síntese, o Chefe do Executivo sustenta o seguinte:
a) a matéria é complexa sob o ponto de vista científico e tecnológico

bem como polêmica, por envolver práticas de engenharia genética
aplicáveis ao ser humano e ao meio ambiente;

b) a Lei Federal nº 11.105, de 2005, trata do assunto de forma
homogênea em todo o território nacional, com elevado grau de
austeridade;

c) a proposição extrapola a competência outorgada pela
Constituição Federal ao Estado membro para legislar
concorrentemente com a União sobre a matéria;

d) a conversão da proposição em lei acarretará entrave para o
agronegócio, especialmente para a agricultura, que, para se manter
em um mercado altamente competitivo e globalizado, necessita da
produção de sementes de alta qualidade tecnológica e fitossanitária,
resultantes de práticas de engenharia genética;

e) as exigências da proposição apenas geram burocracia adicional
onerosa e desnecessária, um verdadeiro entrave no desempenho das
atividades de um setor que se encontra disciplinado por uma
legislação federal austera.

Quanto aos argumentos de mérito, o Chefe do Executivo tem razão.
De fato, a Lei nº 11.405, de 2005, conhecida como Lei de

Biossegurança, estipula rigorosos critérios objetivos para o uso das
técnicas de engenharia genética e a liberação de organismos
geneticamente modificados – OGMs – ou transgênicos no ambiente.
Nesse sentido, estabelece a competência privativa da Comissão
Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio – para emitir parecer
prévio sobre qualquer atividade que envolva a utilização desses
organismos em todo o território nacional. Na verdade, essa lei, junto
com os decretos, as resoluções e as portarias dela decorrentes,
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reduzem, sobremaneira, a atuação suplementar do Estado federado
no assunto.

Além disso, não podemos deixar de considerar que as empresas de
biotecnologia instaladas no Estado, notadamente as que atuam nos
setores agroindustrial e farmacêutico, bem como aquelas que
poderiam aqui se instalar representam um grande potencial de
geração de emprego e renda. Assim, Minas Gerais não pode, na atual
conjuntura econômica, prescindir de tais investimentos, e a imposição
de encargos desnecessários ao setor apenas cria dificuldades para o
desempenho de pesquisas e atividades com técnicas de engenharia
genética e barreiras à entrada de novas empresas no Estado.

Quanto aos argumentos de inconstitucionalidade, com esses não
concordamos.

O fato de a União ter legislado de forma exaustiva sobre a matéria
não inviabiliza a produção de norma suplementar pelo Estado
membro. O fato, no entanto, apenas dificulta a atuação do Poder
Legislativo Estadual na elaboração de normas para atender à
peculiaridades do Estado.

A propósito, vale ressaltar o seguinte trecho do parecer emitido pela
Comissão de Constituição e Justiça quando do exame do Projeto de
Lei nº 261/2007, do qual a proposição em epígrafe é originária:

“Realmente, o tratamento dispensado à matéria pelo legislador
federal é, em certo sentido, pormenorizado e alçado à condição de
assunto de segurança nacional. No entanto, a própria Constituição
Federal, nos §§ 1º a 4º do art. 24, limita a competência da União à
edição de normas gerais, de aplicação compulsória a todos os entes
federados”.

No mesmo sentido, destacamos a posição do Supremo Tribunal
Federal manifestada no exame da Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 2.303/RS, cuja ementa transcrevemos a
seguir:

“Alimentos Transgênicos. Competência concorrente do Estado-
membro. Lei estadual que manda observar a legislação federal. 1.
Entendimento vencido do Relator de que o diploma legal impugnado
não afasta a competência concorrente do Estado-membro para
legislar sobre produtos transgênicos, inclusive, ao estabelecer,
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malgrado superfetação, acerca da obrigatoriedade da observância da
legislação federal. 2. Prevalência do voto da maioria que entendeu ser
a norma atentatória à autonomia do Estado quando submete,
indevidamente, à competência da União, matéria de que pode dispor.
Cautelar deferida”.

Sem sombra de dúvida, legislar sobre OGM no nível estadual, para
atender a peculiaridades regionais, é uma tarefa muito difícil, quando
se examina a Lei nº 11.105, de 2005, que centraliza a matéria no
âmbito federal. Atenta a isso, a Comissão de Constituição e Justiça
desta Casa submeteu a um exame extremamente severo o Projeto de
Lei nº 261/2007, para sanar as suas inconsistências jurídicas.

Assim, a inovação jurídica da Proposição de Lei nº 18.024 restringe-
se a mecanismos periféricos de controle dos OGMs, como a
manutenção de cadastro de instituições que exercem atividades
relacionadas a práticas de engenharia genética e a obrigatoriedade de
comunicação aos órgãos estaduais competentes da realização de
projetos de pesquisas e de liberação de transgênicos e seus
derivados no meio ambiente, medidas que deverão ser adotadas em
articulação com órgãos e entidades da União.

Dessa forma, entendemos que as razões apontadas pelo Chefe do
Executivo para negar sanção à proposição são válidas e oportunas do
ponto de vista do mérito.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela manutenção do Veto Total à

Proposição de Lei nº 18.024, de 2007.
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Com a palavra, para

discuti-lo, o Deputado Carlin Moura.
O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente e Srs. Deputados, ouvi

atentamente a leitura do parecer do nobre relator relativamente ao
veto oposto pelo Governador do Estado ao Projeto de Lei nº
261/2007.

Sr. Presidente, para mim há uma incoerência profunda por parte do
Governador do Estado ao opor veto a esse projeto de lei, que foi
amplamente discutido nesta Casa e passou por todas as comissões
deste Parlamento, como as Comissões de Justiça e de Agricultura.

O que é mais estarrecedor é que no final de 2007 foi feito um amplo
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acordo entre Oposição e Situação para aprovar o projeto por
unanimidade, por entender que ele tem um profundo conteúdo. Vem,
agora, o Governador do Estado e desconsidera todo esse trabalho.

Farei um histórico da tramitação do projeto para que os que nos
estão ouvindo possam entender.

O Projeto de Lei nº 261/2007, do Deputado Padre João, é resultante
do desarquivamento do Projeto de Lei nº 12/2003. Vejam bem, desde
2003 esta Casa se debruça sobre o conteúdo do projeto que dispõe
sobre o estabelecimento de normas de segurança e mecanismos de
fiscalização do uso das técnicas de engenharia genética e liberação
no meio ambiente de organismos geneticamente modificados no
Estado de Minas Gerais.

Esse projeto passou pelo crivo da Comissão de Justiça. Num
brilhante parecer, essa Comissão concluiu pela constitucionalidade do
projeto, apresentando, aliás, um substitutivo com o intuito de adequar
a legislação estadual à federal. No parecer foram descritos vários
aspectos técnicos a fim de que o projeto fosse devidamente adequado
para discussão e votação nesta Casa.

Então, Sr. Presidente, considero que esta Casa precisa refletir
profundamente sobre a atitude do Governador. Vetar um projeto
dessa natureza, em que houve plena discussão e acordo entre as
Lideranças desta Casa, é desconsiderar o papel do Parlamento
mineiro.

Quero, juntamente com o Deputado Padre João, aprofundar-me
nesse debate, descrevendo minuciosamente os aspectos técnicos,
constitucionais, de conteúdo e mérito.

Sr. Presidente, pela importância da discussão e em face da
ausência de público, continuarei o debate desse veto num próximo
momento.

Acredito que a Assembléia de Minas Gerais, diante da sua altaneira
independência, não poderá permitir que o Governador do Estado
transforme em letra morta o que foi discutido nesta Casa. Minas não
pode compactuar com esse tipo de procedimento, e, depois, ficarmos
reclamando que a imprensa paulista está pegando no pé do
Governador de Minas.

Ora, um Governador que não respeita a Assembléia, os acordos
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celebrados nesta Casa, o conteúdo das discussões do Parlamento
não quer sair nas primeiras páginas da “Folha de S. Paulo”?
Precisamos realizar uma discussão profunda com o conjunto dos
Deputados no Plenário desta Casa.

* - Sem revisão do orador.
Questão de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Solicito a V. Exa. o encerramento, de
plano, da reunião, bem como o prosseguimento da discussão na
próxima reunião.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de
logo mais, às 20 horas, e de amanhã, dia 14, às 9 horas, nos termos
dos editais de convocação, bem como para a ordinária também de
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 35ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/12/2007
Às 10h32min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Maria Lúcia Mendonça e os Deputados Carlin Moura e Lafayette de
Andrada, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Maria Lúcia Mendonça, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Lafayette de Andrada, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante da pauta e a deliberar sobre
proposições da Comissão. O Presidente acusa o recebimento do
Projeto de Lei nº 30/2007, no 2º turno, para o qual designou como
relatora a Deputada Maria Lúcia Mendonça. Ausenta-se o Deputado
Lafayette de Andrada. Registra-se a presença do Deputado Vanderlei
Jangrossi. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
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proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados os pareceres pela aprovação, em turno único,
do Projeto de Lei nº 1.704/2007 na forma do Substitutivo nº 1, da
Comissão de Constituição e Justiça (relatora: Deputada Maria Lúcia
Mendonça); pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 30/2007
na forma do vencido em 1º turno (relatora: Deputada Maria Lúcia
Mendonça); e pela aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs
234/2007 na forma do Substitutivo nº 2 (relator: Deputado Vanderlei
Jangrossi, em virtude de redistribuição); 532/2007 na forma do
Substitutivo nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça (relatora:
Deputada Maria Lúcia Mendonça); 1.203/2007 na forma do
Substitutivo nº 2 (relatora: Deputada Maria Lúcia Mendonça); e
1.680/2007 com as Emendas nºs 1 e 2, da Comissão de Constituição
e Justiça, e a Emenda nº 3 (relator: Deputado Vanderlei Jangrossi).
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, em turno único,
cada um por sua vez, os Projetos de Lei nºs 1.581, 1.733 e
1.780/2007 (relatora: Deputada Ana Maria Resende); e 1.785/2007
(relator: Deputado Carlin Moura), que receberam parecer por sua
aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Requerimentos nºs 1.562, 1.582, 1.590, 1.617, 1.622 e
1.659/2007. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
1.199, 1.352, 1.620, 1.688, 1.694 e 1.717/2007. Passa-se à 3ª Fase
da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação
de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos da Deputada Maria Lúcia
Mendonça e dos Deputados Dinis Pinheiro e Carlin Moura, em que
solicitam sejam remetidas as notas taquigráficas do debate público
"Alimentação escolar e os cuidados com a dieta das crianças
portadoras de diabetes tipo I" às Secretarias de Educação e de Saúde
e ao Conselho de Alimentação Escolar; e seja formulado apelo à
Secretaria de Educação com vistas à elaboração de instrução
normativa ou orientação para que o tema "Alimentação escolar" seja
tratado de forma integrada com outras disciplinas, concedendo-se
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atenção especial às crianças portadoras de diabetes; à Secretaria de
Educação com vistas à criação de cargos de nutricionista em sua
estrutura funcional; à Secretaria de Saúde com vistas a que o SUS
forneça quatro tiras de glicemia por dia aos pacientes portadores de
diabetes; e à Secretaria de Saúde com vistas a que considere, nos
processos licitatórios para a aquisição de glicosímetros, aparelhos que
causem menor dor e sofrimento aos pacientes, e não, apenas o preço
do produto; e dos Deputados Padre João, em que solicita seja
realizada reunião conjunta com a Comissão de Administração Pública
para, em audiência pública, debater os problemas que afetam a
Universidade Vale do Rio Verde; Carlin Moura, em que solicita seja
realizada visita à Escola Estadual Bolívar Tinoco Mineiro para
conhecer o Projeto Ribas, que integra o Programa de Agroecologia
Nossa Horta, administrado pelo Conselho Comunitário Unidos pelo
Ribeiro de Abreu; e seja formulado apelo à Procuradoria de
Fundações do Ministério Público com vistas à instauração de
procedimento administrativo para investigar possíveis irregularidades
na Fundação Mineira de Educação e Cultura. Cumprida a finalidade
da reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2008.
Deiró Marra, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Ana Maria

Resende - Carlin Moura.
ATA DA 40ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/12/2007
Às 14h17min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Zé Maia, Sebastião Helvécio, Antônio Carlos Arantes e Ademir Lucas
(substituindo o Deputado Lafayette de Andrada, por indicação da
Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a
reunião, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a
aprovada e solicita aos membros da Comissão presentes que a
subscrevam. A Presidência informa que a reunião se destina a
apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proposições
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da comissão. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto
de Lei nº 817/2007 (relator: Deputado Ademir Lucas). Os Projetos de
Lei nº 596 e 1.124/2007 são retirados da pauta, atendendo-se a
requerimento dos Deputados Jayro Lessa e Sebastião Helvécio,
respectivamente, e o Projeto de Lei nº 864/2007, por determinação do
Presidente da Comissão, por não cumprir pressupostos regimentais.
Suspende-se a reunião. Às 19h30min são reabertos os trabalhos, com
a presença das Deputadas Gláucia Brandão e Elisa Costa e dos
Deputados Zé Maia, Lafayette de Andrada, Sebastião Helvécio, André
Quintão, Paulo Cesar, Célio Moreira e Sebastião Costa. A Presidência
concede a palavra ao Deputado André Quintão e à Deputada Elisa
Costa, para suas considerações sobre os pareceres dos Projetos de
Lei nºs 1.615 e 1.616/2007. Abertos os debates, segue-se ampla
discussão, conforme consta nas notas taquigráficas. Suspende-se a
reunião. São reabertos os trabalhos com a presença dos Deputados
Zé Maia, Sebastião Helvécio, Lafayette de Andrada, Antônio Carlos
Arantes e Vanderlei Jangrossi. Após discussão e votação, é aprovado
o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 1.745/2007
na forma do vencido no 1º turno (relator: Deputado Sebastião
Helvécio). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a
presença dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para
a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os
trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Jayro Lessa - Lafayette de

Andrada - Sebastião Helvécio.
ATA DA 17ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

POLÍTICA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/12/2007
Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Vanderlei Jangrossi, Antônio Carlos Arantes e Chico Uejo, membros
da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Vanderlei Jangrossi, declara aberta a reunião e, em virtude
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da aprovação de requerimento do Deputado Chico Uejo, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a discutir e votar parecer sobre
matéria constante na pauta e a apreciar proposições da Comissão. O
Presidente acusa o recebimento da seguinte proposição, para a qual
designou o relator citado a seguir: Projeto de Lei nº 56/2007, no 2º
turno (Deputado Chico Uejo). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem
do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto
de Lei nº 56/2007 na forma do vencido no 1º turno (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, 12 de fevereiro de 2008.
Vanderlei Jangrossi, Presidente - Padre João - Antônio Carlos

Arantes - Getúlio Neiva.
ATA DA 8ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CULTURA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 19/12/2007
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Gláucia Brandão e Rosângela Reis e o Deputado Antônio Genaro,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a
Presidente, Deputada Glaucia 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 a discutir e votar proposições da Comissão.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez,
são aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
1.734, 1.793 e 1.822/2007. Cumprida a finalidade da reunião, a
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Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2008.
Gláucia Brandão, Presidente - Dimas Fabiano - Agostinho Patrús

Filho.
ATA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DO TRABALHO,

DA PREVIDÊNCIA E DA AÇÃO SOCIAL NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/12/2007
Às 15h30min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Rosângela Reis e Elisa Costa e o Deputado Antônio Carlos Arantes,
membros da supracitada Comissão. Está presente, também, o
Deputado Doutor Viana. Havendo número regimental, a Presidente,
Deputada Rosângela Reis, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Antônio Carlos Arantes,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a obter informações
sobre a relação entre a geração de emprego e o crescimento da
atividade minerária no Estado e a apreciar a matéria constante na
pauta. A seguir, comunica o recebimento de ofício da Sra. Luíza Pinto
Coelho, Presidente da Federação das Apaes do Estado, publicado no
“Diário do Legislativo” em 14/12/2007. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, em turno único, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.758/2007
(Deputado Walter Tosta); 1.401/2007 (Deputado Domingos Sávio);
1.860/2007 (Deputada Elisa Costa); e 1.725/2007 (Deputado Antônio
Carlos Arantes). A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para
ouvir os Srs. Paulino Cícero e Carlos Alberto Baltazar de Oliveira,
respectivamente, Presidente e Secretário Executivo do Sindifer, que
são convidados a tomar assento à mesa. A Presidência concede a
palavra ao Deputado Antônio Carlos Arantes, autor do requerimento
que deu origem ao debate, para suas considerações iniciais. Logo
após, passa a palavra aos convidados para que façam suas
exposições. Abertos os debates, segue-se ampla discussão, conforme
consta das notas taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos
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ordinários da reunião. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 18/2007 na forma do
vencido no 1º turno (relatora: Deputada Elisa Costa); 27/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, apresentado pelo Deputado Antônio Carlos
Arantes, relator em virtude de redistribuição; 885/2007 na forma do
vencido no 1º turno (relator: Deputado Antônio Carlos Arantes, em
virtude de redistribuição); 389/2007 na forma do vencido no 1º turno,
com a Emenda nº 1, apresentada pelo relator, Deputado Antônio
Carlos Arantes; e pela aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei nº
118/2007 na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão
de Constituição e Justiça (relatora: Deputada Rosângela Reis). Passa-
se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Após discussão e votação, são aprovados, em turno único, cada um
por sua vez, os Projetos de Lei nºs 1.820 e 1.825/2007 (relator:
Deputado Antônio Carlos Arantes); 1.840/2007 (relatora: Deputada
Elisa Costa); 1.841/2007 (relator: Deputado Walter Tosta) e
1.850/2007 (relator: Deputado Domingos Sávio), que receberam
parecer por sua aprovação. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.674 e 1.681/2007.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
410, 890, 1.553, 1.608, 1.629, 1.655, 1.681, 1.684, 1.687, 1.688,
1.693, 1.695, 1.696, 1.701, 1.702, 1.710, 1.713 a 1.715, 1.721, 1.727,
1.729, 1.740, 1.743, 1.744, 1.746, 1.757, 1.769, 1.773, 1.774, 1.777,
1.779, 1.787 e 1.790/2007. 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 Délio Malheiros em que solicita seja realizada audiência
pública em Santo Antônio do Monte para debater as condições de
trabalho e averiguar os vários acidentes ocorridos na fabricação de
fogos de artifício. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos convidados, dos parlamentares e demais
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presentes, convoca os membros da Comissão para a próxima reunião
ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2008.
Rosângela Reis, Presidente - Domingos Sávio - Padre João -

Antônio Carlos Arantes.
ATA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/12/2007
Às 16h4min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ronaldo Magalhães e Ademir Lucas, membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Weliton Prado, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Ademir Lucas, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.672 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, 13 de fevereiro de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Ronaldo Magalhães - Wander Borges -

Ademir Lucas - Padre João.
ATA DA 28ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/12/2007

Às 20h11min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, Chico Uejo, Domingos Sávio e
Inácio Franco, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Carlin Moura. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ademir Lucas,
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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, no 2º turno, para a qual designou o relator citado a seguir:
Projeto de Lei nº 755/2007 (Deputado Ademir Lucas). 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 de pauta o Projeto
de Lei Complementar nº 34/2007 e os Projetos de Lei nºs 641, 1.760,
1.770, 1.805, 1.854 e 1.876/2007 por terem sido apreciados em
reunião anterior. Após discussão e votação, é aprovado o parecer pela
aprovação, no 2º turno, do Projeto de Lei nº 755/2007 na forma do
vencido em 1º turno, com as Emendas nºs 1 a 6 (relator: Deputado
Ademir Lucas). Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2008.
Elmiro Nascimento, Presidente - Ademir Lucas - André Quintão -

Domingos Sávio - Inácio Franco.

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

1.401/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Comunidade de Vida e
Aliança Santa Teresinha do Menino Jesus, com sede no Município de
Sete Lagoas.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 1.401/2007 pretende declarar de utilidade pública
a Associação Comunidade de Vida e Aliança Santa Teresinha do
Menino Jesus, com sede no Município de Sete Lagoas, que possui
como finalidade precípua desenvolver e apoiar ações para a defesa
da qualidade de vida dos moradores locais, especialmente o
segmento mais carente.

Para alcançar suas metas, promove assistência social amparando a
infância, a juventude, os idosos e a família; desenvolve atividades nas
áreas de lazer, cultura e educação, oferece cursos profissionalizantes
para capacitar ou requalificar seus associados; atua na promoção da
ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos e de outros valores
universais.

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

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

1.401/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.683/2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o projeto de lei em tela
tem por objetivo dar denominação ao trecho da Rodovia MG-314 que
liga os Municípios de Cantagalo e Peçanha.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a
Emenda nº 1, que apresentou. Vem agora a matéria a este órgão
colegiado para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, “b”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.683/2007 pretende dar a denominação de

Prefeito Belisário da Cunha Pereira ao trecho da Rodovia MG-314 que
liga os Municípios de Cantagalo e Peçanha.

A homenagem que se pretende fazer ao ex-Prefeito do Município de
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Peçanha é justa, pois, como agente político, advogado ou fazendeiro,
foi um permanente defensor do seu Município e da região do Vale do
Suaçuí.

Já falecido, deixou um legado que honra a memória de seu pai, o
ex-Senador Simão da Cunha Pereira, pois desenvolveu iniciativas
políticas voltadas para os necessitados e para a promoção do
desenvolvimento das localidades onde exerceu sua liderança.

A Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça, tem por objetivo suprimir o parágrafo único do art. 1º do
projeto, que prevê a fixação de placas indicativas da denominação da
rodovia pelo DER-MG, por se tratar de ato administrativo de sua
competência.

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

1.683/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2008.
Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.711/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Comunidade de Apoio e Recuperação
de Vidas - Carv -, com sede no Município de Caetanópolis.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 25/10/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.711/2007 visa declarar de utilidade pública a

Comunidade de Apoio e Recuperação de Vidas, com sede no
Município de Caetanópolis

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.
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Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressalte-se, ainda, que o art. 30 do seu estatuto determina que as
atividades de seus Diretores e Conselheiros não sejam remunerados,
bem como a dos associados; e o art. 34 preceitua que, em caso de
sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere com personalidade jurídica, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.

Embora não exista óbice à tramitação do projeto de lei em análise,
apresentamos a Emenda nº 1, para identificar corretamente o
Município sede da entidade.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.711/2007 com a seguinte Emenda nº
1.

EMENDA Nº 1
Substitua-se no art. 1º a palavra “Caetanópolis” por “Paraopeba”.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Delvito Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.814/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade  pública o Conselho Central Santa Paulina -
SSVP -, com sede no Município de Sete Lagoas.

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

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 1.814/2007 pretende declarar de utilidade pública
o Conselho Central Santa Paulina, com sede no Município de Sete
Lagoas, que possui como finalidade precípua desenvolver atividades
culturais, assistenciais e de promoção humana, trabalhando para
valorizar o indivíduo e a comunidade.

Dessa maneira, pratica a filantropia, assistindo os habitantes mais
carentes da região por meio de seus conselhos particulares,
conferências vicentinas, obras unidas e especiais.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem por finalidade retificar o nome da entidade,
de acordo com o constante no art. 1º de seu estatuto.

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

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

nº 1.814/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.860/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Comunidade Kolping Minas Caixa -
CKMC -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.860/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Comunidade Kolping Minas Caixa, com sede no Município de Belo
Horizonte, que tem por finalidade incentivar e promover o progresso
da comunidade onde atua realizando atividades sociais, recreativas,
culturais, esportivas e beneficentes.
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Com o seu trabalho, a instituição busca atender às crescentes
demandas das pessoas em situação de vulnerabilidade social e
econômica, promovendo seu desenvolvimento e sua inclusão na
sociedade.

É, portanto, pertinente a proposição, que visa declarar a referida
entidade de utilidade pública.

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

1.860/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.884/2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública a Associação Comunitária de
Radiodifusão Dom Othon Motta, com sede no Município de
Campanha.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.884/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária de Radiodifusão Dom Othon Motta, com
sede no Município de Campanha, que possui como finalidade
primordial administrar um sistema de integração com meios de
comunicação social e comunitária, com o propósito de produzir
programas culturais, educativos e informativos de interesse da
coletividade. Promove, também, atividades esportivas, de recreação e
de assistência social, prestando serviços diversos à comunidade.

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

Conclusão
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Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 1.884/2007, em turno único.

Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2008.
Juninho Araújo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.892/2007

Comissão de Política Agropecuária e Agroindustrial
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
epígrafe visa declarar de utilidade pública a Associação de Produtores
de Agricultura Orgânica e Biodinâmica Serras Verdes, com sede no
Município de Córrego do Bom Jesus.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.892/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Produtores de Agricultura Orgânica e Biodinâmica
Serras Verdes, com sede no Município de Córrego do Bom Jesus,
entidade sem fins lucrativos que fomenta a agricultura orgânica e
biodinâmica.

Para atingir seu objetivo, divulga práticas acerca dessa modalidade
de cultivo de alimentos, além de sua importância para a ecologia e o
desenvolvimento sustentável, por meio de publicações regulares,
cursos e palestras. Oferece aos seus filiados assistência e orientação
técnica voltadas ao controle de qualidade, visando atender ao
processo de inspeção e certificação de produtos orgânicos e
biodinâmicos; mantém banco de sementes e desenvolve canais de
comercialização para aproximar consumidores finais e pequenos
produtores.

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

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

1.892/2007 em turno único.
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Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2008.
Chico Uejo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.924/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo dar denominação ao Núcleo Regional do
Hemocentro localizado no Município de São João del-Rei.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 8/12/2007 e
encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188, combinado
com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.924/2007 visa dar a denominação de

Hemocentro Walter Nery ao Núcleo Regional de São João del-Rei,
situado nesse Município.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
elencadas no art. 22 da Constituição da República. As que são
reguladas pelo Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que
lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de
interesse local e suplementar as legislações federal e estadual, para
atender às suas peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado membro, a regra básica para delimitar
sua competência está consagrada no § 1° do art. 25 da nossa Lei
Maior. É a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das
matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do
Município. Ademais, a Carta mineira não inseriu o assunto no domínio
da iniciativa reservada à Mesa da Assembléia e aos titulares dos
Poderes Executivo e Judiciário, do Tribunal de Contas ou do Ministério
Público, sendo adequada a apresentação do projeto por membro
desta Casa.

Cabe observar, entretanto, que o projeto em análise dá nome a uma
das unidades de serviços integrante da Fundação Centro de
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Hematologia e Hemoterapia de Minas Gerais - Fundação Hemominas,
que, nos termos do art. 4º da Lei nº 10.057, de 1989, é dotada de
autonomia administrativa e patrimônio próprio.

Nessa condição, ela pode denominar quaisquer de suas unidades
sem necessitar de autorização ou determinação legal de outro órgão
ou Poder. Assim, a edição de norma com esse objetivo caracteriza
ingerência nos assuntos privativos daquela Fundação.

Na oportunidade, sugerimos que o autor do projeto proponha
diretamente ao Presidente da Fundação Hemominas dar a
denominação pretendida ao Hemocentro de São João del-Rei.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei n° 1.924/2007.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

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

1.932/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Unidade de Prestação de Serviços
Fazenda da Esperança São Francisco, da Obra Social Nossa Senhora
da Glória - Fazenda da Esperança, com sede no Município de São
Gonçalo do Abaeté.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15/12/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a” e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.932/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Unidade de Prestação de Serviços Fazenda da Esperança São
Francisco, da Obra Social Nossa Senhora da Glória – Fazenda da
Esperança, com sede no Município de São Gonçalo do Abaeté.

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

inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que a Obra Social Nossa Senhora da Glória -
Fazenda da Esperança é uma entidade sem fins lucrativos, cuja matriz
está estabelecida no Município de Guaratinguetá, São Paulo. Para
cumprir suas finalidades, organiza Unidades de Prestação de Serviço
em vários Estados da Federação, administradas por diretorias locais e
regidas por um estatuto central.

Esse documento, no art. 31, determina que seus Diretores,
Conselheiros, sócios, instituidores, benfeitores ou equivalentes não
percebem remuneração, vantagens ou benefícios, em razão de suas
competências, funções ou atividades; e, no “caput” e § 1º do art. 36,
que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a instituição congênere, sem fins lucrativos, localizada no
Estado em que exercer suas atividades.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.932/2007.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Delvito Alves.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.937/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Juninho Araújo, o projeto de lei em epígrafe

visa declarar de utilidade pública a Associação Pró-Vargem, com sede
no Município de São Domingos do Prata.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15/12/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.937/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Pró-Vargem, com sede no Município de São Domingos
do Prata.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que o estatuto da entidade determina, no parágrafo
único do art. 13, a vedação de qualquer remuneração a seus
membros; e, no § 2º do art. 24, que, em caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere,
legalmente constituída, em funcionamento no Município e registrada
no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.937/2007.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

Tarqüínio - Sargento Rodrigues - Gilberto Abramo.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.941/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Paulo Cesar, o Projeto de Lei nº 1.941/2007

visa declarar de utilidade pública a Comunidade Assistencial e
Educacional São João Batista, com sede no Município de Viçosa.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15/12/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 1.941/2007 pretende declarar de utilidade pública
a Comunidade Assistencial e Educacional São João Batista, com sede
no Município de Viçosa.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais
de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas idôneas e não
remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade prevê, pelo § 2º do art. 3º, a não-
remuneração de seus Diretores e Conselheiros; e pelo art. 28 que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.941/2007.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

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

1.947/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em epígrafe

visa declarar de utilidade pública o Conselho Central Imaculada
Conceição, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15/12/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a” e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.947/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Conselho Central Imaculada Conceição, com sede no Município de
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Conselheiro Lafaiete.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Cabe ressaltar que o estatuto da entidade determina, no art. 9º, a
não-remuneração dos membros de sua diretoria pelo exercício de
suas funções, e, no art. 18, que, em caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a instituição congênere, com
personalidade jurídica, sede e atividade em Conselheiro Lafaiete,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social,
preferencialmente integrada à Sociedade de São Vicente de Paulo.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.947/2007.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

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

COMPLEMENTAR Nº 33/2007
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização

Relatório
De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto em epígrafe

acrescenta o inciso IV ao art. 5º da Lei Complementar nº 90, de
12/1/2006.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/11/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos
Municipais e Regionalização.

A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade,
constitucionalidade e legalidade do projeto.

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

O art. 46 da Carta mineira estabelece que as regiões metropolitanas
do Estado se organizam com três instâncias articuladas: a Assembléia
Metropolitana, o Conselho Deliberativo de Desenvolvimento
Metropolitano e a Agência Executiva.

A Lei Complementar nº 88, de 2006, define as competências das
três instâncias e a composição da Assembléia Metropolitana,
deixando para as leis específicas de cada região metropolitana a
definição da composição dos respectivos Conselhos.

As Leis Complementares nºs 89 e 90, de 2006, dispõem sobre as
Regiões Metropolitanas de Belo Horizonte e do Vale do Aço,
respectivamente.

O Conselho de Desenvolvimento Metropolitano da Capital tem a
composição definida no art. 5º da referida lei, nos seguintes termos:

“Art. 5º - O Conselho Deliberativo de Desenvolvimento
Metropolitano, cujas competências serão definidas em lei
complementar específica, é composto por:

I - cinco representantes do Poder Executivo Estadual;
II - dois representantes da Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais;
III - dois representantes do Município de Belo Horizonte;
IV - um representante do Município de Contagem;
V - um representante do Município de Betim;
VI - três representantes dos demais Municípios integrantes da

Região Metropolitana de Belo Horizonte;
VII - dois representantes da sociedade civil organizada”.
O tratamento específico conferido aos Municípios de Belo Horizonte,

Contagem e Betim se justifica pelo fato de que os três juntos
representam aproximadamente 80% da população e da economia da
Região Metropolitana.

Interessa-nos observar que a Assembléia Legislativa tem dois
representantes no referido Conselho. Não há previsão, contudo, de
representação desta Casa no Conselho do Vale de Aço, conforme se
verifica no art. 5º da Lei Complementar nº 90, de 2006. Cumpre-nos
ressaltar que, pela importância econômica e populacional dessa
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região, sempre há parlamentares nesta Casa os quais ali têm fortes
raízes políticas, sendo, portanto, conhecedores de seus problemas e
desafios. Certamente, tais parlamentares têm plenas condições de
contribuir para os debates e as deliberações a serem tomadas pelo
mencionado Conselho e, ao mesmo tempo, de trazer a esta Casa
informações sobre o funcionamento dos órgãos que compõem a
estrutura administrativa da referida região metropolitana.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, opinamos pela aprovação do Projeto de

Lei Complementar nº 33/2007.
Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2008.
Weliton Prado, Presidente - Ademir Lucas, relator - Ronaldo

Magalhães - Padre João - Wander Borges.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 521/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de lei em epígrafe, decorrente do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 2.879/2005, a requerimento do Deputado Dinis
Pinheiro, tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter
ao Município de Passa-Tempo o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 24/3/2007 e
distribuída a esta Comissão, a que compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 10/4/2007, esta Comissão solicitou fosse a proposição baixada
em diligência ao Diretor-Geral do Departamento de Estradas de
Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, autarquia
proprietária do imóvel, para que se manifestasse sobre a situação
efetiva do bem e sobre a existência de óbice à sua reversão.

Atendida a solicitação, passamos ao exame do projeto.
Fundamentação

Trata o Projeto de Lei nº 521/2007 de autorizar o Poder Executivo a
fazer reverter ao Município de Passa-Tempo imóvel constituído de
terreno com área de 10.000m², situado no local denominado Pasto do
Açude, nesse Município. Segundo os documentos anexados à
proposição, o bem foi doado ao Departamento de Estradas de
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Rodagens do Estado de Minas Gerais, em 1975, por aquele ente da
Federação, para que no local fosse construído um acampamento da
autarquia, o que, de fato, não aconteceu.

A doação deu-se com fulcro na Lei Municipal nº 506, de 1971, cujo
art. 2º determina que o imóvel reverterá ao patrimônio do Município se
não for cumprida a finalidade estatuída. Em decorrência disso, a
transferência do domínio deve ser efetivada por meio de reversão.

Cabe esclarecer, ainda, que o DER-MG, por intermédio de Nota
Técnica de 11/12/2007, se manifesta favoravelmente à pretendida
alienação.

Cumpre ressaltar que o art. 18 da Constituição do Estado exige
prévia autorização legislativa para a alienação de bens imóveis
públicos. No plano infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº
8.666, de 1993, que regulamenta o inciso XXI do art. 37 da
Constituição Federal e institui normas para licitações e contratos da
administração pública, acrescenta a existência de interesse público
devidamente justificável.

Nesse ponto, observe-se que o Prefeito Municipal de Passa-Tempo
declara, por meio do Ofício nº 33/2006, que a administração local irá
utilizar o imóvel para a melhoria da prestação de serviços público
àquela comunidade ou para o desenvolvimento de projetos sociais.

Embora a proposição não encontre óbice à sua aprovação,
apresentamos o Substitutivo nº 1, a ser formalizado na parte
conclusiva deste parecer, com o objetivo de alterar o proprietário a
quem será dada a autorização legislativa, além de adequar sua
redação à técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 521/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, nos termos que se seguem.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG - a fazer reverter ao Município de Passa-
Tempo o imóvel que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
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de Minas Gerais - DER-MG - autorizado a fazer reverter ao Município
de Passa-Tempo imóvel com área de 10.000m² (dez mil metros
quadrados), situado no local denominado Pasto do Açude, nesse
Município, registrado sob o nº 9.176, a fls. 183 do Livro 3-I, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Passa-Tempo.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 532/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

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

Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela
juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do
Substitutivo nº 1, que apresentou.

Posteriormente, a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e
Informática exarou seu parecer pela aprovação na forma desse
substitutivo.

Agora, vem o projeto a esta Comissão, para ser analisado nos lindes
de sua competência, nos termos regimentais.

Fundamentação
O projeto de lei em epígrafe visa a instituir a bolsa-atleta, destinada

a desportistas que não recebam patrocínio de empresas, a praticantes
do desporto de rendimento em modalidades olímpicas e paraolímpicas
e, também, aos atletas de reconhecido destaque.

O autor, em sua justificação, alega que a proposição incentiva o
esporte, garante a manutenção pessoal mínima aos atletas, propicia
condições para estes se dedicarem ao treinamento e à participação
em competições, contribui para a formação de gerações de atletas
para representar o País e para o desenvolvimento de esportes com
pouca visibilidade.

A Comissão de Constituição e Justiça considerou que a proposição
é meritória, mas que apresenta vício de inconstitucionalidade. Sendo
assim, a comissão apresentou o Substitutivo nº 1 e concluiu pela
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juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma
desse substitutivo, que acolhemos.

Por seu turno, a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e
Informática considerou a matéria conveniente e oportuna.

No âmbito de competência desta Comissão, nos termos do art. 100,
combinado com o art. 102, inciso VII, alínea “d”, do Regimento Interno,
ou seja, ao analisarmos a repercussão financeira da proposição,
entendemos que o projeto, com os aperfeiçoamentos propostos, não
cria obrigação para o Estado, não gera necessária ou
obrigatoriamente despesas para os cofres públicos, nem faz nascer
nenhum direito para outras pessoas. A proposição dispõe sobre
política que poderá ou não vir a ser implementada. Se assim for a
vontade política, ela dará origem a um programa. Nessa etapa é que
haverá quantificação de metas físicas e definição de dotação
orçamentária. Estas deverão ser compatibilizadas com as receitas e
as demais despesas públicas, sem prejuízo do equilíbrio
orçamentário. Se for o caso, teremos o direito, o dever e a
oportunidade de fazer essa análise, quando da tramitação nesta Casa
Legislativa das subseqüentes leis orçamentárias.

Como corolário, entendemos, também, que o projeto não contraria a
Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar Federal nº 101, de
4/5/2000, visto que não acarreta, no momento, nenhuma despesa. Em
especial, a proposição não contraria os dispositivos do Capítulo IV
dessa lei (“Da despesa pública”), observando-se que ela não gera
despesa obrigatória de caráter continuado - despesa mais onerosa,
pois se vai replicando por vários anos -, visto que não fixa para o
Estado a obrigação legal de sua execução.

Finalmente, entendemos que a matéria apresenta relevante fim
social, ao propiciar treinamento esportivo aos atletas que não têm
outra fonte de sustento, possibilitando-lhes as mesmas oportunidades
que têm os atletas patrocinados.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto

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

Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2008.
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Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Lafayette de Andrada -
Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.686/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Domingos Sávio, o projeto de lei em
epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Conceição da Barra de Minas o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 18/10/2007,
e encaminhada a esta Comissão, a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento
Interno.

Em 6/11/2007, esta Comissão solicitou fosse a proposição baixada
em diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a fim
de se obterem informações sobre a situação efetiva do imóvel e a
existência ou não de óbice à transferência de domínio pretendida,
assim como ao Prefeito do Município de Conceição da Barra de
Minas, para que manifestasse a sua concordância ou não com os
termos do projeto.

Atendidas as solicitações, passamos à análise da proposição.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.686/2007 tem por finalidade autorizar o Poder
Executivo a doar ao Município de Conceição da Barra de Minas um
terreno edificado, com área de 598,50m², situado na Rua São José,
nesse Município, doado ao Estado em 1964 pelo mesmo ente
federativo, então denominado Município de Cassiterita, sem a
imposição de cláusula reversiva, conforme escritura pública registrada
a fls. 30 e 31, v., do Livro 48, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de São João del-Rei. O imóvel abrigou por vários anos uma
cadeia pública e hoje se encontra sem uso.

O art. 18 da Constituição do Estado exige autorização legislativa
para a alienação de bem público, e, no âmbito infraconstitucional, a
Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da
Constituição da República e institui normas para licitações e contratos
da administração pública, no inciso I de seu art. 17, estabelece, além
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da referida autorização, a necessidade de interesse público
devidamente justificado.

Atendendo a essa exigência, o parágrafo único do art. 1º do projeto
determina que o imóvel será destinado a construção de uma casa de
música, para incentivar o talento de jovens do Município e da região, o
que beneficiará toda a comunidade.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o
respectivo contrato deve ser revestido de garantia, que, no caso em
tela, está prevista no art. 2º do projeto, que estabelece a reversão do
bem ao patrimônio do Estado, se, findo o prazo de cinco anos
contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada a destinação estabelecida no projeto.

Cabe esclarecer que a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão, por meio da Nota Técnica nº 281/2007, se manifestou
favoravelmente à pretendida alienação do imóvel, considerando que o
Estado não possui interesse na sua utilização.

Por seu turno, o Prefeito Municipal de Conceição da Barra de Minas,
de acordo com o Ofício nº 201/07, também declarou ser favorável à
transferência nas condições expressas no projeto.

Embora não haja óbice à aprovação do projeto, apresentamos a
Emenda nº 1, redigida ao final deste parecer, que dá nova redação ao
art. 1º, para retirar do texto dados desnecessários à elaboração da
norma e especificar o imóvel pelos dados de seu registro original.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.686/2007 com
a Emenda nº 1, nos termos que se seguem.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Conceição da Barra de Minas imóvel constituído de terreno edificado,
com área de 598,50m² (quinhentos e noventa e oito vírgula cinqüenta
metros quadrados), situado na Rua São José, naquele Município, e
registrado sob o nº 16.144, a fls. 75 do Livro 3-P, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de São João del-Rei.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
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destina-se à construção de uma casa de música.”.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Gilberto Abramo - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.776/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., a proposição em
epígrafe dispõe sobre os requisitos para a contratação de leiloeiros
nos processos licitatórios realizados pelo governo do Estado.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 9/11/2007, o projeto foi
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

Compete a esta Comissão, preliminarmente, apreciar os aspectos
jurídico, constitucional e legal da matéria, conforme dispõe o art. 102,
III, “a”, do mencionado regimento.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.776/2007 tem o propósito de estabelecer

requisitos para a contratação de leiloeiro oficial pelo poder público
para a realização dos procedimentos licitatórios na modalidade de
leilão. Para tanto, a proposição enumera as condições para o
exercício da profissão de leiloeiro, dispõe sobre a realização do
certame e a inscrição desse profissional na Junta Comercial, os
documentos a serem editados pelo leiloeiro, a taxa de comissão que
lhe é devida e as obrigações gerais do poder público, a par de outras
disposições.

Ao cotejar o projeto com o Decreto Federal nº 21.981, de 1932, que
regula a profissão de leiloeiro no território da República, verifica-se
que a grande maioria dos dispositivos da proposição em comento
reproduz preceitos desse diploma normativo, sem trazer inovações ao
ordenamento jurídico estadual. Além disso, ao estabelecer requisitos e
condições para o exercício da profissão de leiloeiro, o projeto afronta,
de forma inequívoca, o art. 22, XVI, da Constituição da República,
segundo o qual “compete privativamente à União legislar sobre
organização do sistema nacional de emprego e condições para o
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exercício de profissões”.
À primeira vista, tem-se a impressão de que o projeto contém

normas sobre leilão, que é uma modalidade de licitação utilizável para
a venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de
produtos legalmente apreendidos ou, ainda, para a venda de bens
imóveis cuja aquisição haja derivado de procedimento judicial ou
dação em pagamento, nos termos do art. 22, § 5º, da Lei Federal nº
8.666, de 1993, que contém normas gerais de licitação e contratação.
O tema atinente a licitação, em qualquer de suas modalidades, pode
ser objeto de disciplina jurídica por todos os entes da Federação, o
que significa dizer que o Estado pode editar normas específicas sobre
o processo licitatório, desde que observadas as diretrizes da citada lei
federal.

Entretanto, no afã de fixar requisitos para a contratação de leiloeiro
pelo Estado, a proposição estabelece normas sobre as condições
para o exercício da profissão de leiloeiro e, nesse particular, afronta a
ordem constitucional vigente e invade o domínio legislativo reservado
à União.

Esclareça-se que o simples fato de o assunto ser tratado em decreto
federal, e não em lei formal aprovada pelo Congresso Nacional, não
altera o entendimento sobre a questão nem transfere a competência
para o Estado. O mencionado decreto foi editado sob a égide da
Constituição de 1891, que não exigia lei para o tratamento da matéria,
razão pela qual muitos diplomas normativos foram confeccionados
mediante ato do Presidente da República, sem submeter-se ao crivo
do Poder Legislativo. Atualmente, a Carta Política de 1988 exige lei
para regular a matéria, mas esta deve ser da alçada federal, e não
dos demais entes federados.

Por outro lado, se a administração pública necessita de servidores
para o desempenho de determinadas atribuições, seja de leiloeiro,
seja de outra atividade, mediante concurso público de provas ou de
provas e títulos, o edital é que deverá estabelecer os critérios e
requisitos específicos para a admissão de tais agentes. Nesse caso, o
legislador prevê apenas os parâmetros gerais, cabendo ao edital
entrar nas minúcias e pormenores inerentes ao processo de seleção,
pois ele é a lei interna do certame e vincula tanto a administração



278

quanto os candidatos inscritos. Nessa linha de raciocínio, é a entidade
pública interessada em realizar o certame que editará o respectivo
edital, contendo as normas que melhor lhe convier, em segundo
critérios de conveniência e oportunidade, respeitadas as diretrizes
legais.

Por conter vício jurídico insanável, somos conduzidos a recusar o
juízo de admissibilidade do projeto.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.776/2007.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sargento

Rodrigues - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 13/2/2008, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento do Sr. Edson

Pedrosa, ocorrido no dia 10/2/2008, em Lagoa da Prata. (- Ciente.
Oficie-se.)

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr.
José Belini dos Santos Filho, ocorrido no dia 10/2/2008, nesta Capital.
(- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 16 DE FEVEREIRO DE 2008

ATAS
ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA EM 14/2/2008
Presidência do Deputado José Henrique

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

- Comparecem os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Dinis Pinheiro - Adalclever

Lopes - Almir Paraca - André Quintão - Antônio Carlos Arantes -
Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Durval Ângelo - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - Jayro
Lessa - João Leite - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz
Tadeu Leite - Mauri Torres - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio -
Vanderlei Miranda - Walter Tosta.

Falta de Quórum
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 14h15min, a lista

de comparecimento não registra a existência de número regimental. A
Presidência deixa de abrir a reunião, por falta de quórum, e convoca
as Deputadas e os Deputados para a reunião extraordinária de terça-
feira, dia 19, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para
a ordinária, também de terça-feira, às 14 horas, com a seguinte ordem
do dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia
19/2/2008.).

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 12/2/2008

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discursos dos

Deputados Weliton Prado e João Leite; aprovação - 2ª Parte (Ordem
do Dia): 1ª Fase: Questões de ordem - Encerramento.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - Roberto Carvalho - Dinis

Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. - Adalclever Lopes -
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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 -
Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves -
Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo -
Durval Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini -
Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - 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 - Rosângela Reis - Ruy
Muniz - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Helvécio -
Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton
Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

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

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

1ª Parte
Ata

- O Deputado Alencar da Silveira Jr., 3º-Secretário, nas funções de
2º-Secretário, procede à leitura da ata da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir,
o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Gostaria que os acontecimentos da
reunião ordinária de hoje à tarde fossem acrescentados à ata, pois
fiquei indignado.

Na semana passada, realizei mais de um pronunciamento cobrando
um posicionamento e conclamando a população de Minas Gerais para
subscrever o abaixo-assinado e para enviar propostas para a revisão
tarifária em relação à energia elétrica da Cemig, pois a tarifa
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residencial acima de 90kW é a mais cara do Brasil. Realizei esse
pronunciamento na semana passada, defendendo os contribuintes
mineiros. O Deputado utilizou a tribuna hoje, no período da tarde,
citando meu nome no mínimo 10 vezes de forma ofensiva, lendo
trechos e palavras que não falei, passando dados que não são
verdadeiros. Disseram que o grande problema da tarifa de energia
elétrica ser cara é a tributação em nível federal, o que não é verdade.
A tarifa de energia elétrica em nível federal tem apenas dois tributos,
que são o IOF e a Cofins, que são de 0,65 e 1,65. A taxa de
iluminação é praticamente municipal e o ICMS do Estado é de 30%. A
cobrança por dentro só do ICMS, que é do Estado, chega a 42%, que
é o grande problema da tributação, uma das questões que encarece o
valor da tarifa de energia. Os encargos são referentes à privatização
do setor elétrico, que foi realizada no governo de Fernando Henrique
Cardoso.

Solicitei o art. 164 naquele momento, mas infelizmente a Mesa não
me concedeu a palavra, dizendo que não era ofensivo. Quero que
toda a discussão que aconteceu no período da tarde seja incluída na
íntegra. Encaminharei uma questão de ordem posteriormente à Mesa,
solicitando que seja deferido meu pedido pelo art. 164, pois fui citado
várias vezes. Se a Mesa não deferir o meu pedido, encaminharei o
recurso para a Comissão de Constituição e Justiça porque fui um dos
Deputados mais votados nesta Casa, tive mais de 120 mil votos e
exijo respeito. Todos os Deputados têm que ser tratados da mesma
forma, com base nos princípios e nos fundamentos do Regimento
Interno desta Casa. Não podem definir que um pode e que o outro não
pode. Já vimos isso acontecer várias vezes nesta Casa. É muito
importante que haja um procedimento só: se pode para um, pode para
o outro. O Regimento é bem claro. Fui citado 10 vezes de forma muito
ofensiva. Não tenho medo. Estou cumprindo meu papel.

Sei que essa empresa é poderosíssima. O Deputado estava
defendendo a empresa, cumprindo seu papel. Tenho um compromisso
com a população mineira. A tarifa de energia é realmente muito cara.
A tarifa residencial é a mais cara do Brasil. O ICMS é o mais caro do
Brasil. Não abaixaremos a cabeça. Continuaremos colhendo
assinaturas para o abaixo-assinado. Continuaremos solicitando à
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população que até o dia 27 encaminhe proposta. Participaremos da
audiência no dia 28. No mês de março ficaremos acampados na porta
da Aneel, que é quem autoriza. Pressionaremos a Aneel porque a
Agência Nacional de Energia Elétrica tem que defender o consumidor
e não ficar só do lado das grandes concessionárias. Gostaria que toda
a discussão que aconteceu no período da tarde fosse incluída na
íntegra. Repito que solicitarei uma questão de ordem. Se o pedido não
for deferido pela Mesa, encaminharei o recurso para a Comissão de
Constituição e Justiça porque estou no meu direito, o Regimento foi
ferido naquela oportunidade.

Pode ter certeza, Deputado Alencar, não nos vai calar. É muito
importante incluir isso na ata. Em seu pronunciamento, o Deputado
disse que quem concede reajuste é a Aneel e quem solicita os
aumentos são as companhias energéticas, no caso a Cemig. No ano
passado, a Cemig solicitou, inicialmente, 23,88%, mas foi autorizado o
aumento de 6,5%. Assim a Cemig entrou com recurso. Então por que
ela não solicitou a redução? Porque o governo do Estado não abaixa
o ICMS. Basta abaixar o ICMS, que realmente é muito caro. E a
Cemig já falou que, se a tarifa de energia abaixar, impetrará recurso
na Aneel. Portanto vamos continuar essa pressão na Aneel, pois é ela
que vai definir o valor da tarifa da Cemig. Vamos pressioná-la; vamos
para as suas portas.

Por isso é muito importante que todas as minhas palavras sejam
registradas em ata relativamente à discussão ocorrida no período da
tarde, para que possamos nos resguardar e garantir o direito de todos
os parlamentares desta Casa.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado João
Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, quero concordar com o teor
da ata, que está muito bem-feita: transcreve o que aconteceu nesta
tarde. V. Exa., Deputado Doutor Viana, teve uma atuação impecável
como Presidente dessa sessão, porque o Deputado Lafayette de
Andrada usou a tribuna para mostrar à população de Minas Gerais
que o governo federal cobra 10 impostos, quando estávamos falando
de ICMS. Ele citou um imposto, e a ata fez a sua transcrição.

Um dos tributos cobrados pelo governo federal subsidiará
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termelétricas na Região Norte do País. O Deputado Lafayette de
Andrada, inclusive, perguntou: “Seria justo a população do
Jequitinhonha bancar as termelétricas do Norte do Brasil?”.

Citou também S. Exa, o Deputado Lafayette de Andrada - e estamos
vendo aqui -, que alguns tributos cobrados pelo governo federal são
totalmente dispensáveis. Creio que o endereço é justamente este,
Aneel, governo federal. Então que liberem a energia elétrica dessas
contas, de subsidiarmos termelétricas no Norte do País. Há aqui a
Reserva Global de Reversão - RGR - cobrada pelo governo federal,
que é um dos tributos. E também há o Proinfa, imposto cobrado dos
mineiros. Há ainda uma taxa de fiscalização de serviço de energia
elétrica e uma conta de consumo de combustíveis. O governo federal
cobra tudo isso.

O Deputado Lafayette de Andrada, dessa tribuna, nessa tarde,
esteve garantido pelo Deputado Doutor Viana, que presidiu a reunião.
E isso é algo que vai além do próprio Regimento, é o respeito que
existe entre os parlamentares desta Casa: se estou na tribuna,
concedo aparte. A palavra está com o orador. E foi isso que o
Deputado Lafayette de Andrada usou. O Regimento determina que ele
use o tempo dele. Assim concedeu aparte. Aliás, eu e o Deputado
Domingos Sávio aguardamos que também nos fosse concedido
aparte, mas isso não foi possível, porque o tempo foi tomado pelo
Deputado que solicitou aparte. O Deputado Paulo Guedes também
aguardou, mas não pudemos nos manifestar, porque o tempo foi
totalmente tomado.

Então está aqui, temos os dados: praticamente 3 milhões de
cidadãos de Minas Gerais não pagam ICMS. Esperamos, portanto,
que o governo federal retire essas 10 taxas. Para terminar, houve
outra manifestação do Deputado Lafayette de Andrada, que realmente
foi muito firme. Foi dito neste Plenário que algumas empresas de
energia abriram suas comportas para baixar o nível, uma sabotagem
com o governo federal. Creio que a explicação é em relação a 10
impostos cobrados na conta de luz pelo governo federal. O Deputado
Doutor Viana tem o nosso apoio e queremos concordar com a ata, no
seu inteiro teor. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Esgotado o prazo destinado a esta parte, e não
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havendo retificação a ser feita, dou a ata por aprovada.
2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência passa à 2ª Parte da reunião, em sua 1ª Fase, com a
apreciação de pareceres e requerimentos.

Questões de Ordem
O Deputado Irani Barbosa - Sr. Presidente, Srs. Deputados, acho

válida a discussão que se formou, nesta Casa, em torno da questão
do ICMS, principalmente na conta de energia. Não só do ICMS, mas
de todos os encargos e tributos estaduais e federais. Mas temos de
levar em consideração que, em tudo nesta Casa, há os momentos em
que as pessoas podem, além da palavra, passar à ação. Sugiro o
seguinte ao Deputado Weliton Prado: tivemos aqui uma ampla
discussão sobre a questão do ICMS e sua incidência sobre os
produtos elaborados em Minas Gerais e serviços. Naquela ocasião, a
única emenda reduzindo o ICMS da energia elétrica para
consumidores foi de minha autoria, Sr. Presidente; e não me lembro
de ver V. Exa., Deputado Weliton Prado, nem votando a favor da
minha emenda, muito menos apresentando qualquer coisa que
defendesse o cidadão. Se procurar na internet, verificará as emendas
que o Deputado Irani Barbosa apresentou, uma delas aprovada por
esta Casa, reduzindo o ICMS dos combustíveis para os táxis de Minas
Gerais associados em cooperativas. Infelizmente, pela insensibilidade
dos técnicos do governo, foi vetada. Naquela oportunidade, V. Exa.
também poderia ter me auxiliado para que reduzíssemos os encargos
de discussão de competência desta Casa. A única emenda existente
naquele projeto para reduzir o ICMS cobrado na tarifa de energia
elétrica no Estado de Minas Gerais é de autoria do Deputado Irani
Barbosa. V. Exa. não se dignou nem a me apoiar.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Pela ordem, Sr. Presidente, só
para explicar ao nobre Deputado Weliton Prado que, quando se fala
de ata, da ata que foi preparada e da que foi lida, refere-se à ata do
que aconteceu nesta Casa. Temos de deixar isto bem claro a todos:
proferiram discurso os Deputados Lafayette de Andrada, Adalclever
Lopes, Doutor Viana e Ruy Muniz, mas o teor dos discursos não pode
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constar na ata, Deputado. V. Exa. está há muito tempo nesta Casa.
Não há jeito de sair que o Deputado Weliton Prado falou isso e isso.
V. Exa. foi contemplado. A ata foi feita como foi realizada a sessão. V.
Exa. está há muito tempo nesta Casa.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, gostaria de informar
que, no primeiro dia dos trabalhos desta legislatura, logo após
terminar a cerimônia de posse, me encaminhei para aquela salinha, às
15h30min, e fiquei lá até às 8 horas do dia seguinte. Dormi lá. Não
mandei assessor, eu mesmo fiquei. Fui o primeiro Deputado e fiquei
das 15h30min até às 8 horas, até protocolar todos os projetos. Fiquei
até mais, até às 10 horas, para protocolar mais de 100 projetos.
Desses 100 projetos, vários eram importantes. Um desses projetos
muito importantes é justamente o que reduz o ICMS da tarifa da
energia elétrica de Minas Gerais. Aqui, em Minas, o residencial é 30%
e, com a cobrança por dentro, chega a 42%. O Deputado falou, e às
vezes não há essa informação. Por diversas vezes, apresentei
emendas nesta Casa com o mesmo objetivo. Apresento novamente as
mesmas emendas a todo projeto que tramita nesta Casa referente à
consolidação, à mudança e à alteração na legislação tributária. Não
desisto mesmo. Foi com muita luta e com a participação de
Deputados de vários partidos que foi votada nesta Casa a emenda
que diminui a tarifa de energia elétrica nas universidades e nos
hospitais. Aliás, parabenizo por isso a Líder do nosso Bloco, a
Deputada Elisa Costa. Vínhamos apresentando essa emenda há
vários anos. Então, não temos de desistir. Água mole em pedra dura
tanto bate até que fura. Sempre digo que Executivo é igual a feijão:
funciona na pressão. Estamos mobilizando a população. A população
não agüenta uma tarifa tão elevada como a da energia elétrica. Muitos
podem aqui defender à vontade o que se paga hoje, mas muita mãe
não está conseguindo pagar a conta de luz de suas casas, em que há
crianças e, muitas vezes, velhos também. É uma tristeza a realidade
da população do Norte de Minas, Jequitinhonha, Sul e Triângulo, da
Zona da Mata e de Belo Horizonte. A realidade é muito séria. A conta
de energia elétrica pesa em demasia no bolso do consumidor.
Segundo pesquisa da Federação do Comércio, pesa mais que
alimentação, transporte, tudo junto. Não há como defender o preço
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alto da conta de luz. A energia elétrica em Minas Gerais é realmente
muito cara. É o ICMS mais caro do Brasil. Não tenho medo. Sei que a
empresa é poderosíssima, que teve um faturamento de mais de
R$2.000.000.000,00. Existe muita influência, muita amizade, muita
força política por trás de tudo, mas enfrentaremos, iremos para cima
deles com a pressão popular, colhendo assinaturas em abaixo-
assinados, mandando propostas, acampando na porta da Aneel. Não
pararemos por aqui. Muitos não acreditavam quando trabalhávamos
pela revogação da taxa de incêndio para as residências. Brigamos
mais de um ano nesta Casa por isso e, com uma emenda nossa e do
PMDB, conseguimos revogá-la. Conseguimos também revogar a taxa
que se queria cobrar quando alguém chamasse a polícia. Pela
primeira vez na história de Minas Gerais, a conta de luz de 2008 não
subirá. Isso, pela primeira vez na história, porque os aumentos são
anuais e a revisão tarifária, de cinco em cinco anos. Na última revisão
tarifária, a conta de luz aumentou mais de 31%. Todo ano, a conta de
luz aumenta. Pela primeira vez na história, a conta de luz não
aumentará, com possibilidade, aliás, de sofrer redução.
Pressionaremos muito por essa redução. Para termos êxito, é
importantíssimo o apoio de todos os Deputados desta Casa. Podem
até fazer jogo político, colocar o governo federal e a Aneel, mas o que
pesa mesmo na tarifa de energia elétrica é o ICMS, que chega a 42%.
Um dos Deputados que me antecedeu não está bem informado.
Passarei o dado da Aneel para que ele e toda a população possam
informar-se e acompanhar melhor. Não ficarei com picuinha. Irei para
a rua. Não temos medo. Peitaremos para valer e colheremos mais de
meio milhão de assinaturas.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, é importante esclarecer
informações passadas neste Plenário, para evitar induzir a erro o
cidadão e a cidadã mineiros. Durante a tramitação do projeto de
redução fiscal apresentada pelo Governador do Estado, a Bancada do
PT e do PCdoB apresentou várias emendas para reduzir o ICMS da
conta de luz da população mais pobre. Infelizmente, essas emendas
não foram aprovadas no Plenário desta Casa. A Bancada do PT e do
PCdoB apresentou também emenda para reduzir o ICMS da conta de
luz das universidades públicas, das instituições públicas de ensino
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superior do Estado de Minas Gerais. Conseguimos reduzir o ICMS de
18% para 6%. Agora o que não podemos é ficar neste Plenário
induzindo o povo mineiro, que, aliás, é muito sábio, a erro. Não
adianta a base governista - os Deputados do PSDB - vir aqui querer
esconder a verdade. Minas Gerais tem o ICMS da conta de luz mais
cara do País. Não podemos esconder também que o Secretário de
Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais, que - diga-
se de passagem - está sendo lançado pelo Governador do Estado
para ser candidato a Prefeito de Belo Horizonte, foi à imprensa para
defender contrariamente à redução da conta de luz proposta pela
Aneel de 9,75%. O Secretário disse que não é possível fazer essa
redução. Isso não é invenção e está estampado em todos os jornais
do Estado. Agora devemos tratar a realidade da maneira como é, Sr.
Presidente, não podemos também negar que o Ministério Público, ou
seja, o Promotor de Defesa do Consumidor da Comarca de Belo
Horizonte já anunciou que, antes da redução dos 9,75% na conta de
luz da Cemig, exigiremos a restituição dos valores abusivamente
cobrados por essa empresa nos últimos cinco anos. Há como negar
essa verdade? Ora, Minas não é o Estado de “Alice no país das
maravilhas”; a realidade aqui é outra. Não podemos escondê-la.
Devemos enfrentá-la com altivez. Sem dúvida nenhuma, Minas cobra
o ICMS mais caro deste país, por isso transforma a conta de energia
elétrica na mais cara do Brasil. Se o Governador do Estado e o PSDB
estão dispostos a resolver esse problema, proponham à Aneel uma
redução superior a 9,75%! Não adianta vir aqui com balela dizer que
há 10 impostos federais. Eles existem, sim, mas o mais caro é o
imposto estadual, que é o ICMS. Se o desejo é resolver o problema do
povo, deve-se reduzir essa conta de luz e restituir o que foi
abusivamente cobrado nesses cinco anos. Essa é a realidade. Não
adianta o PSDB querer tapar o sol com a peneira. O Governador do
Estado tem uma dívida com o povo de Minas Gerais. A Bancada do
PT e do PCdoB vê conseqüência no que faz no Plenário desta Casa.
Estamos atentos a todos os encaminhamentos e a todas as votações
e temos a convicção de que, no dia 28 de fevereiro, na audiência
pública da Aneel, haveremos de conquistar uma redução ainda maior
do que os 9,75%.
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O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, não posso deixar de
manifestar-me sobre essa matéria. Falarei com o mesmo tom de voz
que sempre usei para debater as questões sérias do nosso país,
respeitando muito quem nos está assistindo. Além disso, respeitando,
é claro, as posições e as idéias diferentes, que, aliás, são saudáveis
na democracia, de todos que estão aqui conosco, dos diversos
partidos. Entendo principalmente que temos o dever de ter um enorme
respeito por quem nos pôs aqui, ou seja, o povo mineiro -
naturalmente, a cada momento e de um modo especial, por quem nos
acompanha hoje pela TV Assembléia. Por isso acredito que, acima de
tudo, não cabe jogo de cena. Não podemos transformar o Parlamento
mineiro num grande teatro, porque não estaríamos tendo o devido
respeito com a população. É fundamental que tratemos de discutir a
verdade e, com clareza, quais são os números reais para, a partir
disso, debatermos as nossas idéias, inclusive divergirmos. Os
números reais estão aqui, foram trazidos ao debate hoje pelo
Deputado Lafayette de Andrada, oportunamente, porque essas
informações vinham sendo mascaradas de maneira acintosa e
repetitiva. Essa é uma tática de quem prefiro não citar o nome. É
aquela idéia de repetir uma mentira tantas vezes que começam a
acreditar que é verdade. Não é assim, Deputado João Leite? E,
insistentemente, dizem que o governo do Estado de Minas é
responsável pelo preço alto da energia elétrica e que cobra os
maiores impostos nesse setor. E os dados vieram de maneira
cristalina. Primeiro, quem estabelece o valor da conta de energia
elétrica é um órgão do governo federal, a Aneel. Segundo, o maior
volume de impostos embutidos na conta de energia elétrica vai para o
governo federal do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Terceiro,
Minas Gerais está entre os Estados da Federação em que a
população mais pobre, portanto uma parcela extremamente
significativa de mais da metade das famílias mineiras, não paga
nenhum imposto ao governo do Estado na conta de energia, mas
paga ao governo federal, que cobra do pobrezinho. E mais ainda: o
governo de Minas está entre os Estados que dão tratamento mais
justo e adequado, portanto sem cobrar impostos da sua população na
conta de energia elétrica. São dados absolutamente reais, colocados
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no papel, sem sofisma e sem teatro. Estão aqui, à disposição dos
Deputados do PSDB e do PT. Aí vem alguém e esbraveja, dizendo
que em Minas se cobra o maior imposto. Mas não traz números
concretos, dizendo que em Minas se cobra mais. Refiro-me
principalmente à população mais pobre. Tragam-me os números da
Bahia, por exemplo, que é governada pelo PT. Tragam-me dados
claros de que aqui em Minas se cobra mais imposto estadual e de que
o governo federal está perdoando os mais pobres. Mas não trazem. É
preciso dar um basta nesse tipo de colocação feita apenas para
prolongar um debate em cima de um tema com o qual todos
concordamos. O custo da energia elétrica precisa diminuir. Todos nós
queremos isso, e a Cemig tem dado exemplo por se transformar na
empresa mais eficiente do Brasil, uma das mais eficientes do mundo,
e, em razão disso, criar as condições para que possa haver redução
na tarifa de energia elétrica. Esperamos que essa redução ocorra
agora. É função de uma planilha que a própria Cemig entrega à Aneel.
E, conforme esses dados, verifica-se se é possível reduzir ou se é
preciso aumentar o preço. Se depender do governo federal, tem que
aumentar, porque ele não se dispõe a diminuir impostos. Mas, se
depender da Cemig, vai diminuir, porque ela tem-se tornado mais
eficiente. É disso que precisamos, de diminuir o valor da conta de
energia elétrica. Todos nós queremos isso. Isso é ponto pacífico e não
há o que debater. Obrigado.

O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Volto a este
microfone, e é interessante ouvir as palavras de todos e confirmar
para a população de Minas Gerais que há uma agência nacional que
regula o preço da energia elétrica. É interessante, pois vamos todos a
essa agência para lhe pedir que diminua a tarifa em Minas Gerais.
Não é o governo nem a Assembléia Legislativa que têm esse poder,
mas essa agência nacional que regula os preços. Todos correrão a
ela nessa reunião que acontecerá. Será lá o foro para discutir essa
questão. É bom ouvir as pessoas falando, e é bom também ouvir o
tom utilizado pelo Deputado Domingos Sávio. Faz até bem, mais
baixo. Não é no grito, porque não adianta gritar. No grito, ninguém vai
ganhar. Todos estão acostumados ao debate e à discussão. Talvez
impressionem alguns essas palavras de ordem, a repetição do “Vou
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para cima!”, “Vou para a luta!”. Creio que este não é o fórum para isso,
porque todos os 77 Deputados já têm a experiência do debate. Só
lamento o ataque gratuito ao meu Partido. Os Deputados do PSDB se
manifestaram, desejam que essa tarifa seja diminuída. Apoiamos
plenamente algumas iniciativas do governo de Minas Gerais, porque
praticamente 3 milhões de consumidores de energia não pagam ICMS
no Estado. Somos a favor de que as pessoas que utilizam menos
energia e que são carentes não paguem ICMS. De todo este debate,
concluímos que o fórum é a Aneel. Esperamos que a Agência
efetivamente reduza a tarifa para o consumidor em Minas Gerais. Nós,
do PSDB, defendemos até mais: vamos fazer esse encontro das
contas? Os 10 impostos cobrados pelo governo federal, incluindo o
imposto para manter as termelétricas no Norte do Brasil, são
abusivos? Vamos tratar da devolução do que foi pago a mais para o
consumidor de Minas Gerais. Assim, quanto a esse monte de letras e
siglas que compõem os 10 impostos cobrados pelo governo federal,
vamos fazer um encontro de contas, e o que foi cobrado a mais tem
de ser devolvido para o consumidor de energia de Minas. Lamento
que o meu Partido tenha sido atacado dessa maneira. Não é essa a
prática dos Deputados do PSDB. Todos vêm aqui e travam o debate.
Temos um bom entendimento com a Oposição na Assembléia
Legislativa. Vemos agora até um esforço do PT ou de alguns de seus
membros querendo aliança com o PSDB. Quer dizer, esse ataque no
Plenário da Assembléia não reflete o que estamos vendo acontecer de
fato, num esforço do Prefeito de Belo Horizonte em buscar uma
aliança com o PSDB. Ouvindo as manifestações feitas aqui, fiquei
pensando: o que está acontecendo mesmo? Todos os dias, quando
abrimos os jornais, ficamos impressionados com a busca desse
entendimento pela cidade de Belo Horizonte. Mas, quando chego ao
Plenário, vejo o PSDB ser atacado. Quero acompanhar essa situação,
o que realmente está acontecendo. Mas o PSDB está em defesa do
consumidor e da população de Minas Gerais. No dia 18,
acompanharemos essa questão. Espero que a Agência que regula os
preços no Brasil determine que essa tarifa tenha um custo menor para
a população de Minas. É o que o PSDB defende, sem gritar, sem
avançar em ninguém. Muito obrigado, Sr. Presidente.
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O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, fico até sensibilizado
com a fala do Deputado João Leite, mas fala de uma forma e age de
outra. Hoje, na reunião da tarde, o Deputado Lafayette de Andrada, do
seu Partido, atacou de forma veemente o PT. Então essa não é bem a
verdade. Da forma como foram apresentadas as palavras do
Deputado Domingos Sávio, Líder da Maioria, ao dizer que a culpa é
da Aneel, que é ela que resolve tudo, que o problema é a Aneel, é
como se ela fosse um problema do governo Lula ou do PT. É bom
lembrar que essa tão falada Aneel - e essa é a única justificativa que
eles têm para continuar cobrando esses preços abusivos da
população - foi criada por eles no governo de Fernando Henrique
Cardoso. E a maioria dos Diretores dessa Aneel, que está lá até hoje,
também foi indicada por Fernando Henrique, do PSDB. É bom lembrar
isso.

Outra coisa. A taxa de isenção em outros Estados, como a Bahia,
governada pelo PT, é de 150kW, enquanto aqui é somente de 90kW.
É lei federal. No Pará, 220kW. E mais: estou vindo de São João das
Missões, da reserva indígena dos xacriabás, onde chegou o Luz para
Todos em algumas comunidades. Há índio recebendo conta de
R$300,00 com apenas duas lâmpadas em casa. Gostaria de saber
qual a explicação da Cemig para casos como esse. E também sobre
esses preços absurdos da energia do comércio livre, que chegaram a
aumentar 2.000% no último ano e fizeram a Coteminas demitir 800
pessoas em Montes Claros. Quando estava sendo construída a usina
de Irapé, no Norte de Minas, falavam que ela seria a redenção, mas a
energia produzida lá, que é a região mais pobre do Estado, é
exportada para outros Estados. Ainda não estamos recebendo os
benefícios de Irapé. Gostaria de esclarecer essas coisas e de dizer
ainda, Deputado Weliton Prado, que concordo com o que V. Exa.
disse hoje aqui. V. Exa. tem divulgado o assunto e lutado para
intensificarmos esse debate. É abusiva, sim, a cobrança que está
sendo feita pela Cemig às classes mais pobres. É importante
esclarecer que precisamos ter o retorno. No ano passado, falamos
aqui, Sr. Presidente, durante o ano todo sobre os mais de 250 poços
artesianos que estão perfurados no Norte de Minas. E as pessoas
buscam água na cabeça, no jegue e em carroça, porque a Cemig se
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recusa a ligar a energia desses poços. Onde está o lado social dessa
empresa? Onde está o lado social dessa empresa que diz ter a melhor
energia do mundo? Vemos que realmente ela é a energia mais cara
do Brasil e é para os ricos. Para os pobres, há as taxas e as
cobranças. As pessoas simples do Norte de Minas e do Vale do
Jequitinhonha sonham em ter seu poço artesiano eletrificado, já que
está há mais de três anos perfurado, pronto e equipado. Vi o
Governador, no final do ano passado, convocar todo o Secretariado,
convocar o Presidente da Cemig para determinar que, em 30 dias,
queria todos os poços com energia. Determinou isso ao Djalma
Morais. Essas foram as palavras do Governador Aécio Neves. Eu
estava presente à reunião. Estou vendo que também o Governador
não tem voz ativa na Cemig, que age por conta própria. Temos,
Deputado João Leite, de unificar o PT e o PSDB para perguntar ao
Presidente da Cemig a quem ele atende: se é ao Governador, se é
aos empresários, se é ao mercado, se é à Bolsa de Valores, se essa
empresa é nossa, do povo mineiro, ou da Bolsa de Valores de São
Paulo ou do Chile. Precisamos saber disso, porque o Governador deu
uma ordem que até hoje não foi cumprida. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, também quero posicionar-
me sobre esse tema que considero importante. Esta Casa Legislativa
o debateu durante todo o ano de 2007. Vejo que há um consenso em
relação à tarifa de energia elétrica em Minas Gerais: é de fato uma
das mais caras do Brasil. Vemos isso no dia-a-dia das pessoas que
vão aos nosso gabinetes, das famílias que hoje muitas vezes ganham
um salário mínimo, mas gastam quase a metade dele para pagar a
energia elétrica. Há discordância sobre quem deve reduzir os
impostos. Quero reforçar, pela primeira vez, a posição da Aneel,
porque há cinco anos ela possibilitou na revisão tarifária um reajuste,
ao longo desses anos, de 31%. Agora, pela primeira vez, essa
Agência, considerando, acho, uma avaliação do País feita pelos
consumidores, pelos movimentos sociais brasileiros e especialmente
pelos de Minas Gerais, concluiu que é preciso rever a tarifa neste
Estado. Essa redução de 9,72% ainda não corresponde à
necessidade da população de Minas, dado o grau do aumento da
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tarifa de energia elétrica. Podemos ressaltar aqui os lucros obtidos
pela Cemig com a energia em Minas Gerais, assim como em outros
Estados. A Cemig está presente em vários Estados e até mesmo faz
incursões internacionais. A Cemig, de fato, é uma empresa lucrativa,
pois apresentou lucro de mais de R$1.000.000.000,00 em 2007, e
pode, no nosso entendimento, por meio da redução desses lucros,
reduzir a tarifa da energia elétrica. Considero, Deputado Weliton
Prado, todas as bancadas e todos os partidos, os quais reconhecem
que essa tarifa precisa ser reduzida, que Minas Gerais deve se
pronunciar nessa audiência pública, nessa consulta pública, de
maneira mais unificada, defendendo nosso Estado, a população de
Minas, defendendo a redução da tarifa, anseio dessa população. Esta
Assembléia, ouvindo o clamor popular, deve ter uma unidade de
atuação nessa audiência pública, de modo a refletir o pensamento do
povo do nosso Estado. Deixo essa reflexão sobre esses 10% sobre a
tarifa. Lucros exagerados não precisam continuar a ocorrer na Cemig
e nas outras estatais deste Estado e do Brasil. É importante haver
unidade da Assembléia Legislativa junto à Aneel, reivindicando não
somente esse valor, que pode ser maior, mas principalmente
atendendo aos movimentos sociais, como a lei de iniciativa popular
que se encontra nesta Casa, que não tramitou ainda, a lei de D.
Luciano Mendes, com mais de um milhão de assinaturas, ou melhor,
com dois milhões de assinaturas que refletem principalmente o
pensamento do povo mais pobre do nosso Estado. Muito obrigado.

O Deputado Célio Moreira - Obrigado, Presidente. Gostaria somente
de dar uma informação. O Deputado Paulo Guedes disse que, há
quatro meses, o Governador do Estado determinou ao Presidente da
Cemig que reduzisse as tarifas de energia. O Governador prometeu
isso, sim. A bancada do Norte, liderada pela Deputada Ana Maria
Resende, realizou uma reunião, à qual cheguei já no final, para
analisar a seca e o terremoto havido naquela região. O Governador
determinou ao Presidente da Cemig que estudasse a possibilidade de
redução das tarifas no Norte de Minas. Todavia parece, Sr.
Presidente, que a conversa está indo para outro lado, e queremos
discutir o tema com muita transparência, com verdade e ética.
Verificando que no Plenário não há Deputados suficientes para a
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continuidade de nossos trabalhos, peço a V. Exa. que termine, de
plano, esta reunião.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias
constantes na pauta, a Presidência solicita ao Sr. Secretário que
proceda à chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Célio Moreira) - (- Faz a chamada.).
O Sr. Presidente - Responderam à chamada 22 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
13, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e para a
ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia já
anunciada. Levanta-se a reunião.

ATA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 18/12/2007
Às 14h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Délio Malheiros, Carlos Pimenta, Antônio Júlio e Célio Moreira,
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 Célio 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 e comunica o recebimento de ofícios da Sra.
Maura Márcia Oliveira, da Secretaria de Procedimentos
Administrativos do Procon Estadual e do Sr. Jarbas Soares Júnior,
Procurador-Geral de Justiça, publicados no “Diário do Legislativo”, de
14/12/2007. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o Parecer sobre a Emenda nº 1, apresentada em
Plenário ao Projeto de Lei nº 1.099/2007, que conclui pela rejeição
(relator: Deputado Carlos Pimenta). Cumprida a finalidade da reunião,
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a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
Délio Malheiros, Presidente - Carlos Pimenta - Célio Moreira - José

Henrique - Fábio Avelar.
ATA DA 36ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO

AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/12/2007

Às 10h6min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Almir Paraca, Inácio Franco e
Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados Hely Tarqüínio e Dinis Pinheiro. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a discutir, em audiência pública, os danos ambientais provocados pelo
tráfego intenso de carretas de minério da Empresa Mineral do Brasil e
o rebaixamento do lençol freático causado pela atividade minerária,
ambos no Município de Mário Campos, em especial na Comunidade
de Bom Jardim. A Presidência interrompe a 1ª Parte da reunião para
ouvir os Srs. Anderson Ferreira Alves, Prefeito Municipal de Mário
Campos; Wilson Francisco Pereira, Presidente da Câmara Municipal
de Mário Campos; as Sras. Isabel Cristina Menezes, analista
ambiental da Supram Central, representando o Sr. Ilmar Bastos
Santos, Subsecretário de Gestão Ambiental Integrada da Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de
Minas Gerais; Janaini Keilly Brandão Silveira, Promotora de Justiça de
Ibirité; e o Sr. Bruno Junqueira, Gerente Administrativo, representando
a Sra. Marta Zaquia Cozac, Presidente da Empresa Mineral do Brasil,
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
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os debates, segue-se ampla discussão, conforme consta nas notas
taquigráficas. A Presidência retoma os trabalhos ordinários da
reunião. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados requerimentos dos
Deputados Sávio Souza Cruz em que solicita seja encaminhado ofício
à Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam -, solicitando que
adote as seguintes providências em relação às atividades minerárias
desenvolvidas pela Empresa Mineral do Brasil nos Municípios de
Mário Campos e Brumadinho: que se verifique a legalidade do
processo de licenciamento ambiental, especialmente se consta nele a
devida manifestação das Prefeituras dos citados Municípios; que seja
realizada a fiscalização nas atividades da empresa, especialmente em
relação aos impactos ambientais causados pelo tráfego de caminhões
para transporte de minério no Município de Mário Campos; e que se
tomem as devidas providências para corrigir as irregularidades, caso
sejam apuradas; e Almir Paraca em que solicita seja encaminhado
ofício à Agência Nacional de Petróleo - ANP -, pedindo a adoção das
medidas necessárias para que todos os blocos de exploração de gás
arrematados pela empresa Geobrás durante a 7ª rodada de licitações
e hoje abandonados sejam ofertados a outras empresas interessadas.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos convidados e dos demais participantes, agradece o
comparecimento dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Fábio Avelar - Wander Borges -

Inácio Franco.
ATA DA 20ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA NA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/12/2007

Às 10h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Hely Tarqüínio, Neider Moreira
e Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
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declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
do Deputado Gilberto Abramo, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta 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 constitucionalidade, legalidade e juridicidade, no 1º
turno, dos Projetos de Lei nºs 1.865/2007 (relator: Deputado Neider
Moreira); e 1.875/2007, este na forma do Substitutivo nº 1 (relator:
Deputado Sebastião Costa). O parecer sobre o Projeto de Lei nº
1.543/2007, no 1º turno, deixa de ser apreciado em virtude de
prorrogação de prazo solicitada pelo relator, Deputado Sebastião
Costa. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são
aprovados, em turno único, cada um por sua vez, os pareceres pela
constitucionalidade, legalidade e juridicidade dos Projetos de Lei nºs
1.184 e 1.913 ambos com a Emenda nº 1 e 1.920/2007(relator:
Deputado Neider Moreira); 1.592, 1.755 este com a Emenda nº 1,
1.897, 1.919/2007 (relator: Deputado Sargento Rodrigues); 1.756,
1.891 este com a Emenda nº 1, 1.907, 1.917/2007 (relator: Deputado
Hely Tarquínio); 1.882, 1.889, 1.906, 1.915, 1.922/2007 este com a
Emenda nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.892, 1.905,
1.918/2007 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 1.899 este com a
Emenda nº 1, 1.910 e 1.923/2007 (relator: Deputado Delvito Alves);
1.914/2007 com a Emenda nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa).
Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a
discussão e a votação de proposições da Comissão. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os requerimentos que
solicitam sejam convertidos em diligência ao autor os Projetos de Lei
nºs 1.894, 1.895, 1.901, 1.908, 1.909, 1.911, 1.912, 1.916 e
1.921/2007 . 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
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ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2008.
Dalmo  Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio.
ATA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE TURISMO,

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E COOPERATIVISMO NA 1ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/12/2007
Às 14h45min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Cecília Ferramenta e os Deputados Vanderlei Miranda e Eros
Biondini, membros da supracitada Comissão. Está presente, também,
o Deputado Antônio Júlio. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Vanderlei Miranda , declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Eros Biondini, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar matéria constante na
pauta e discutir e votar proposições da Comissão. O Presidente acusa
o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 612/2007, no 2º turno
(Deputada Cecília Ferramenta); 835/2007, no 1º turno (Deputado Zezé
Perrela); e 1.752/2007, no 1º turno (Deputado Braúlio Braz). Passa-se
à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetido a discussão e votação, é aprovado o Parecer de Redação
Final do Projeto de Lei nº 1.843/2007. 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 Antônio Júlio, em que solicita seja
realizada audiência pública no Município de Rio Preto, com o objetivo
de debater o potencial turístico da cidade e da região. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2008.
Cecília Ferramenta, Presidente - Antônio Júlio - Eros Biondini.

ATA DA 10ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
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TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 1ª
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

19/12/2007
Às 15 horas, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Gustavo Valadares, Djalma Diniz e Inácio Franco, membros da
supracitada Comissão. Estão presentes, também, os Deputados
Antônio Júlio e Sargento Rodrigues. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a reunião e,
em virtude da aprovação de requerimento do Deputado Inácio Franco,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a deliberar sobre proposições da Comissão.
Retira-se o Deputado Inácio Franco. Registra-se a presença dos
Deputados Paulo Guedes e Weliton Prado. 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 votação do parecer do relator, Deputado Gustavo Valadares,
que opinou pela rejeição do Projeto de Resolução nº 716/2007, é
rejeitado requerimento do Deputado Paulo Guedes, no qual solicita o
adiamento da votação. Submetido a votação, é aprovado o parecer.
Registra-se o voto contrário do Deputado Paulo Guedes. Passa-se à
2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a discussão e votação, cada um por sua vez, são
aprovados os Pareceres de Redação Final dos Projetos de Lei nºs
388, 1.091, 1.305, 1.509, 1.597, 1.670 e 1.771/2007. 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, 12 de fevereiro de 2008.
Gustavo Valadares, Presidente - Inácio Franco - Juninho Araújo.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DIREITOS

HUMANOS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª
LEGISLATURA, EM 7/2/2008

Às 9h15min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada
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Gláucia Brandão (substituindo o Deputado Zé Maia, por indicação da
Liderança do BSD) e os Deputados Durval Ângelo e João Leite,
membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado João Leite,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos do Deputado Deputado João Leite (5) em
que solicita seja formulado apelo à Secretaria de Estado de Educação
com vistas à tomada de providências para que as escolas estaduais
possam visitar a exposição Desenhos das Crianças de Terezin, que
será aberta no dia 20/2/2008 na Biblioteca Pública Estadual; seja
formulado apelo à diretoria de Comunicação e à diretoria da TV
Assembléia com vistas à tomada de providências para a divulgação
do referido evento; seja realizada visita da Comissão ao Vice-
Governador para tratar de questões sobre direitos humanos; sejam
realizadas visitas da Comissão e da Comissão de Cultura à
Federação Israelita do Estado de Minas Gerais, ao Instituto Histórico
Israelita Mineiro e à àquela exposição. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - João Leite - Luiz Tadeu Leite - Padre

João.
ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

SEGURANÇA PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA
DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/2/2008

Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Sargento Rodrigues, Carlos Pimenta (substituindo este ao Deputado
Paulo Cesar, por indicação da Liderança do PDT) e Antônio Júlio
(substituindo o Deputado Luiz Tadeu Leite, por indicação da Liderança
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do PMDB), membros da supracitada Comissão. Estão presentes,
também, os Deputados João Leite e Weliton Prado. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Sargento Rodrigues, 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 discutir e votar proposições da
Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de proposições da Comissão.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados
requerimentos dos Deputados Célio Moreira, em que solicita seja
encaminhada ao Presidente do Congresso Nacional manifestação de
apoio à Proposta de Emenda à Constituição nº 549/2006, que
acrescenta preceito às normas constitucionais que dispõem sobre o
regime constitucional peculiar das carreiras policiais que indica; Durval
Ângelo, em que solicita seja realizada reunião conjunta desta
Comissão com a de Direitos Humanos, para debater a questão de
empresas clandestinas de segurança no Estado; Paulo Cesar, em que
solicita seja realizada reunião em Pitanguí, para debater, em
audiência pública, a segurança pública no Município e região;
Sargento Rodrigues, em que solicita seja convidado o Secretário de
Defesa Social, para prestar informações sobre os episódios ocorridos
nas cadeias públicas dos Municípios de Rio Piracicaba, Conselheiro
Lafaiette e Monte Belo, bem como as providências tomadas em
relação aos fatos; e Antônio Júlio, Carlos Pimenta, Sargento
Rodrigues e Weliton Prado, em que solicitam seja convidado o
Secretário de Defesa Social, para prestar informações sobre a
composição do quadro de servidores da Polícia Civil no Estado.
Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença
dos parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2008.
Sargento Rodrigues, Presidente - Paulo Cesar - Luiz Tadeu Leite.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
SAÚDE NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª

LEGISLATURA, EM 8/2/2008
Às 10h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
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Carlos Mosconi, Carlos Pimenta e Doutor Rinaldo , membros da
supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Carlos Mosconi, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Doutor Rinaldo, dispensa a
leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar proposições da Comissão.
Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a discussão e
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Carlos
Mosconi, em que solicita a realização de audiências públicas para
debater sobre os acidentes rodoviários e suas conseqüências sob o
ponto de vista da saúde pública, com os convidados que menciona, e
sobre a ampliação na cobertura dos planos de saúde; e Carlos
Mosconi, Carlos Pimenta, Doutor Rinaldo e Eros Biondini, em que
solicitam a realização de audiência pública, em caráter de urgência,
para debater e equacionar medidas destinadas ao combate e ao
controle da possível epidemia de febre amarela em território mineiro,
com os convidados que menciona. Cumprida a finalidade da reunião,
a Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2008.
Carlos Mosconi, Presidente - Doutor Rinaldo - Hely Tarqüínio.

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

1.818/2007
Comissão de Constituição e Justiça

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

epígrafe tem por objetivo dar denominação à rodovia que liga os
Municípios de Conceição do Mato Dentro e Serro.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007 e
encaminhada a este órgão colegiado a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
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nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Em 4/12/2007, esta relatoria baixou o projeto em diligência ao
Diretor-Geral do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado
de Minas Gerais - DER-MG -, a fim de que prestasse informações que
subsidiassem a apreciação da matéria, o que se deu mediante a nota
técnica datada de 11/12/2007.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.818/2007 tem por escopo dar a denominação

de José Aparecido de Oliveira à rodovia que liga os Municípios de
Conceição do Mato Dentro e Serro.

No que se refere à competência normativa, as matérias que só
podem ser reguladas pela União, de interesse nacional, estão
elencadas no art. 22 da Constituição da República. As que são
reguladas pelo Município, por sua vez, estão previstas no art. 30, que
lhe assegura a prerrogativa de editar normas sobre assuntos de
interesse local e suplementar as legislações federal e estadual, para
atender às suas peculiaridades.

No que diz respeito ao Estado, a regra básica para delimitar sua
competência está consagrada no § 1° do art. 25 da n ossa Lei Maior. É
a chamada competência residual, que lhe faculta tratar das matérias
que não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

À luz dos dispositivos mencionados, a denominação de próprios
públicos não constitui assunto de competência privativa da União ou
do Município, podendo ser objeto de disciplina jurídica por parte do
Estado. Com efeito, foi editada a Lei n° 13.408, de  1999, que, além de
atribuir ao Legislativo a competência de dispor sobre a matéria,
estabelece a exigência de que o homenageado seja falecido e da
inexistência de outro bem com a mesma denominação no Município.

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

Por fim, cumpre esclarecer que o DER-MG, mediante a nota técnica
de 11/12/2007, manifesta-se favoravelmente à pretensão da
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proposição em análise e declara inexistir denominação oficial para o
segmento rodoviário em causa.

Diante dessas considerações, não há óbice à tramitação da matéria
em tela nesta Casa.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei n° 1.818/2007.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Sargento

Rodrigues - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 113/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado André Quintão, o projeto de lei em epígrafe,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 3.287/2006,
dispõe sobre a Política Estadual de Assistência Social - Peas - e dá
outras providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 24/2/2007, a proposição foi
examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentou.

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

Fundamentação
A proposição em análise dispõe sobre a Política Estadual de

Assistência Social - Peas -, estabelecendo os seus princípios,
objetivos e fins, bem como as competências que caberão à Secretaria
de Desenvolvimento Social - Sedese -, órgão gestor da política de
assistência social no âmbito do Estado, e ao Conselho Estadual de
Assistência Social - Ceas -, órgão superior de deliberação colegiada,
vinculado à Secretaria.

É sabido que se encontram relacionadas entre as competências
desta Comissão, além da defesa e da promoção do trabalho, a
assistência social e a previdenciária, a proteção à família, à criança,
ao adolescente e ao idoso, bem como a integração social do portador
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de deficiência, haja vista o teor das alíneas constantes do inciso XIV
do art. 102 do Regimento Interno.

Note-se que, na seara da assistência social, cumpre ao Poder
Legislativo observar os termos em que se fundamenta a organização
da assistência social no Brasil, cujas diretrizes estão consagradas na
Lei Orgânica da Assistência Social - Loas -, instituída pela Lei Federal
nº 8.742, de 1993. Com fulcro no art. 22, XXIII, juntamente com o art.
194, “caput”, ambos da Constituição da República, a lei mencionada
configura norma nacional, porquanto de observância compulsória por
todos os entes da Federação brasileira. Vale dizer que os dispositivos
constitucionais destacados aliam-se para afirmar a competência
privativa da União para legislar sobre seguridade social e a inserção
da assistência social como um dos componentes da tríade saúde,
previdência e assistência social, cujos direitos devem ser assegurados
por ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade.

Com efeito, a Lei Orgânica da Assistência Social cumpre o seu
objetivo, estabelecendo definições, princípios e diretrizes; promovendo
a organização e a gestão da assistência social no âmbito da União,
especificando as competências federal, estaduais, do Distrito Federal
e dos Municípios na seara focalizada; nomeando as instâncias
deliberativas do sistema descentralizado e participativo da assistência
social, que são os conselhos nacional, estaduais, do Distrito Federal e
dos Municípios; além de fixar os benefícios, serviços, programas e
projetos de assistência social, estabelecer os critérios para a sua
concessão, prever a forma de financiamento dessas iniciativas e criar
o Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS. Ademais, cumpre
salientar o art. 204, também da Carta Magna, que prevê que as ações
governamentais na área da assistência social serão organizadas com
base na descentralização político-administrativa, cabendo a
coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a
execução dos respectivos programas às esferas estadual e municipal,
bem como a entidades beneficentes e de assistência social.

É, portanto, na esteira dos preceitos constitucionais e legais citados
que o Estado editou a Lei nº 12.262, de 23/7/96, que “dispõe sobre a
política estadual de assistência social, cria o Conselho Estadual de
Assistência Social - Ceas - e dá outras providências”.
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Nesse passo, também com fulcro nos argumentos apresentados por
esta Comissão, entendemos que o tratamento da matéria já foi feito
de forma ampla, como restou demonstrado no parecer exarado pela
Comissão de Constituição e Justiça, quando do exame preliminar da
proposição, a qual concluiu pela constitucionalidade do projeto na
forma do Substitutivo nº 1, apresentado por aquela Comissão.

Diante dessas ponderações, pouco restou para o legislador estadual
abordar quanto ao tema. Nessa linha de pensamento, o Substitutivo nº
1 mostra-se oportuno, uma vez que consolida em seu texto as idéias
do legislador mineiro ainda não contempladas nas normas já
existentes e que se mostraram isentas de vícios jurídicos insanáveis.

O referido substitutivo contribui para dar maior densidade à
implementação das políticas públicas voltadas para a assistência
social, o que implica contribuir para o bem-estar daqueles que, ainda
hoje, se vêem excluídos das ações promovidas pelo Estado, a
despeito dos esforços envidados para a universalização dessas
políticas. Vale lembrar que, a teor do art. 193 da Constituição da
República, a ordem social tem como base o primado do trabalho e
como objetivo o bem-estar e a justiça sociais. A justiça, a
solidariedade e a promoção do bem de todos, sem preconceitos e
quaisquer outras formas de discriminação, são objetivos fundamentais
da República Federativa do Brasil. Acreditamos que a concretização
desses objetivos passa pela implementação de uma política de
assistência social factível e consolidada no sistema jurídico vigente.

Para finalizar, ressaltamos que o Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, buscou aprimorar o projeto
original, dando-lhe a conformação da lei no sentido estrito, em
consonância com os atributos essenciais desse tipo normativo, que
inclui a novidade no mundo jurídico.

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

113/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2008.
Rosângela Reis, Presidente e relatora - Padre João - Domingos

Sávio - Antônio Carlos Arantes.
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PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 712/2007
Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo

Relatório
O projeto de lei em análise, do Deputado Padre João, dispõe sobre

a Política Estadual de Incentivo à Recuperação de Empresas sob
Gestão de Trabalhadores - Pró-Cooperação - e dá outras
providências.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição e
Justiça, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e
legalidade com as Emendas nºs 1 e 2, vem agora o projeto a esta
Comissão para receber parecer quanto ao mérito, nos termos do art.
102, inciso XIII, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise pretende instituir a Política Estadual de

Incentivo à Recuperação de Empresas sob Gestão de Trabalhadores,
denominada Pró-Cooperação.

Conforme consta na justificação do autor, o projeto de lei tem como
objetivos evitar a desativação de empreendimentos econômicos por
motivo de crise econômico-financeira, gerencial, tecnológica ou
comercial; combater o desemprego, o desaquecimento econômico e a
queda da arrecadação tributária e incentivar a gestão dos
trabalhadores em todos os níveis da atividade econômica das
empresas em processo de recuperação. Pretende-se alcançar estas
metas por meio dos instrumentos definidos no art. 4º da proposta,
quais sejam apoio creditício, assistência técnica, promoção e
comercialização do produto e certificado de origem e qualidade dos
produtos destinados à comercialização.

De fato, ao tratar de medida de incentivo à gestão, pelos
trabalhadores, de empresas em processo de recuperação, o projeto
revela especial preocupação com o combate ao desemprego e à
queda na produção econômica e na arrecadação tributária, o que está
em sintonia com os princípios gerais da atividade econômica,
estabelecidos no art. 170 da Constituição da República.

O número de empresas recuperadas por trabalhadores em regime
de autogestão aumentou significativamente nos últimos 15 anos, no
Brasil. Muitas dessas empresas nascem de crises ou do fechamento
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de empresas devido a sérios problemas legais ou financeiros, as
quais, a partir da organização coletiva de seus trabalhadores, são
refundadas sob a égide da autogestão.

A maior parte é organizada como cooperativa, por ser esta a forma
jurídica mais próxima de sua concepção, como empreendimento de
propriedade coletiva. No entanto, o signo do cooperativismo esconde
organizações complexas e bastante diversas, estruturadas de acordo
com as necessidades impostas por seu relacionamento com o
ambiente externo à empresa, principalmente com o mercado. A
diversidade é, portanto, a característica principal desse universo de
empreendimentos.

A recuperação de empresas por trabalhadores tem sido uma opção
de enfrentamento do desemprego estrutural experimentado pelas
regiões mais industrializadas. De fato, a preocupação com o emprego
é o eixo orientador dessas empresas. Seus trabalhadores, em geral
oriundos de empresas que não conseguiram acompanhar os avanços
do capitalismo, buscam modernizá-las, incorporando as novas
dimensões técnicas, tecnológicas e de gestão. Esse modelo tem
ensejado a superação de inúmeras dificuldades, não só de ordem
econômico-financeira, mas também relacionadas às barreiras
institucionais e à conciliação de interesses diversos.

Tais empreendimentos foram se constituindo e funcionando sem o
apoio do Estado, salvo raras exceções, como, por exemplo, os
programas de economia solidária de alguns poucos governos
estaduais e municipais.

Verifica-se que a principal limitação é a falta de capital. Como são
empreendimentos novos, têm dificuldade de acesso às linhas de
financiamento disponibilizadas pelos agentes financeiros. Apesar de
essas empresas possuírem vantagens como a garantia de mercado
consumidor e a “expertise” dos trabalhadores, o acesso a recursos
financeiros de grande monta a custos baixos é determinante para sua
sobrevivência. Herdeiras de parques industriais antigos, muitas vezes
obsoletos, as autogestionárias enfrentam sérias dificuldades de
financiamento da produção e de realização de novos investimentos, o
que prejudica sua capacidade de sobrevivência no mercado. Sem os
recursos necessários, fica mais difícil a participação nos leilões, que
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aos poucos vão arrematando o patrimônio da antiga empresa.
Ressalte-se que o governo federal recentemente criou, no âmbito do

Programa Economia Solidária em Desenvolvimento, coordenado pelo
Ministério do Trabalho e Emprego - MTE -, a Ação de Apoio à
Recuperação de Empresas pelos Trabalhadores em Autogestão, que
visa contribuir para a consolidação da economia solidária no Brasil e
para a inclusão e organização produtiva autogestionária dos
trabalhadores de empresas recuperadas ou em crise. A ação é
destinada aos trabalhadores que se interessam em arrendar
empresas em crise, para depois adquirir seu patrimônio a fim de
recuperá-las, ou empresas que já se encontrem em processo de
recuperação. Tal programa propicia a participação em cursos de
capacitação, oficinas temáticas e intercâmbios de trabalhadores ou
estágios cooperativos e é executado pela União e Solidariedade das
Cooperativas e Empreendimentos de Economia Social do Brasil -
Unisol-Brasil - e pela Associação Nacional dos Trabalhadores em
Empresas de Autogestão - Anteag. Segundo dados divulgados pelo
MTE, foram investidos R$1.000.000,00 na Ação de Apoio à
Recuperação de Empresas pelos Trabalhadores em Autogestão, em
2006. As empresas recuperadas respondem por cerca de
US$310.000.000,00 de dólares de faturamento ao ano, reunindo 409
empreendimentos no País.

De fato, verifica-se a necessidade de formulação e implementação
de políticas visando à criação de um ambiente propício à prosperidade
das iniciativas de recuperação de empresas através da autogestão. O
BNDES tem sido o agente de crédito praticamente exclusivo do
segmento. Aquelas que apresentam condições organizacionais para
acessar a linha de financiamento do BNDES conseguem aprimorar os
aspectos relativos à gestão e ao processo produtivo. O acesso ao
apoio do Banco, contudo, é muitas vezes limitado por problemas
jurídicos e financeiros decorrentes do processo de recuperação.

A formulação de leis que regulem as empresas recuperadas por
trabalhadores em regime de autogestão é imprescindível para que
essas empresas se desenvolvam segundo esse modelo. Caso
contrário, para responder às exigências de uma legislação construída
para outro modelo de empresa, as autogestionárias tendem a se
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descaracterizar gradualmente.
Ressalte-se que seria de grande relevância a criação de um

conselho deliberativo para coordenação dos trabalhos do Pró-
Cooperação, com a participação de diversas instâncias,
especialmente dos trabalhadores e de entidades sindicais. Sua
constituição e suas atribuições seriam definidas por meio de lei de
iniciativa do Poder Executivo.

Por fim, entendemos que a Política Estadual de Incentivo à
Recuperação de Empresas sob Gestão de Trabalhadores – Pró-
Cooperação – representa um importante avanço e contribuirá para
que as empresas autogestionárias tenham mais chances de
sobrevivência no cenário atual.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, no 1º turno, do Projeto

de Lei nº 712/2007 com as Emendas nºs e 1 e 2, propostas pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2008.
Cecília Ferramenta, Presidente e relatora - Eros Biondini - Bráulio

Braz.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 991/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

O Projeto de Lei nº 991/2007, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro,
visa autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de
Gonzaga o imóvel que especifica.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 28/4/2007 e
encaminhado a esta Comissão a fim de ser examinado
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento
Interno.

Em 22/5/2007, esta relatoria solicitou que a proposição fosse
baixada em diligência à Secretária de Estado de Planejamento e
Gestão, a fim de que informasse sobre a situação efetiva do imóvel, o
que se deu por intermédio da Nota Técnica nº 274/2007.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 991/2007 trata de conferir a necessária
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autorização legislativa para que o Poder Executivo possa efetuar a
reversão ao Município de Gonzaga de um terreno urbano com área de
360,00m², situado na Praça João XXIII, nesse Município, e registrado
com a matrícula nº 913, a fls. 1 do Livro 2, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Virginópolis.

O imóvel foi doado ao Estado em 1980, sem constar qualquer
gravame no instrumento público de transferência de domínio. Nele foi
construído um posto de saúde, que desde a sua inauguração vem
sendo utilizado pela administração local.

Acontece que a Prefeitura Municipal aprovou um projeto de
ampliação da referida unidade junto ao Ministério da Saúde, porém,
para sua efetivação, há a exigência da comprovação de que o
Município de Gonzaga é o proprietário do imóvel, motivo que
fundamenta a pretensão do projeto de lei em análise.

A transferência de domínio de bem público deve observar o art. 18
da Constituição mineira, que exige autorização legislativa para sua
concretização. No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666,
de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública,
no inciso I de seu art. 17, impõe, além da referida autorização, a
necessidade de existência de interesse público.

Nesse ponto, cabe reafirmar a continuidade do funcionamento do
posto de saúde municipal, que, após sua ampliação, terá seus
serviços aprimorados, beneficiando a população local.

Em sua manifestação por meio da Nota Técnica nº 274/2007, a
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão manifestou-se
favoravelmente à pretensão contida no projeto, uma vez que o imóvel
já é ocupado pela unidade de saúde municipal.

Por fim, como a doação efetivada pelo Município de Gonzaga para o
Estado não tem cláusula de reversão, o imóvel deve retornar ao
patrimônio municipal por meio de doação, o que justifica o Substitutivo
nº 1, redigido ao final deste parecer.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 991/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.
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SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Gonzaga o

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

Gonzaga o imóvel constituído de área com 360m² (trezentos e
sessenta metros quadrados), situado na Praça João XXIII, nesse
Município, registrado sob a matrícula nº 913, a fls. 1 do Livro 2, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Virginópolis.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se ao funcionamento de um posto de saúde.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 12 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Gilberto Abramo - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.690/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

A proposição em tela é de autoria do Deputado Carlos Mosconi e
tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Poços de Caldas o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal na forma do Substitutivo nº 1, que apresentou, cabendo agora a
este órgão colegiado analisar a proposição no âmbito de sua
competência, conforme o disposto no art. 188, combinado com o art.
102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 1.690/2007 de conferir a necessária

autorização legislativa para que se possa fazer transferência de
titularidade, ao Município de Poços de Caldas, de bem público
constituído de terreno com área de 24.321m², situado nesse
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Município, doado ao Estado por esse ente federativo, em 1985, para
abrigar o Centro Regional de Abastecimento de Poços de Caldas -
Ceasa.

Em defesa do interesse público que deve nortear o negócio jurídico
em tela, cabe observar que o imóvel continuará abrigando o Ceasa,
mas, com o domínio de sua propriedade, o Município poderá realizar
obras necessárias à sua manutenção e bom funcionamento, em
consonância com os interesses da comunidade local.

Do ponto de vista financeiro e orçamentário, a proposição atende
aos preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de
bens públicos, além de não representar despesas para o erário nem
acarretar repercussão na Lei Orçamentária, encontrando-se de acordo
com o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui
normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e dos balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal.

Finalizando, ressaltamos que o Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça, tem por objetivo incluir cláusulas
de destinação do bem e de sua reversão no caso de desvirtuamento
da finalidade estabelecida, além de retificação dos dados cadastrais
constantes no art. 1º do projeto.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.690/2007, no 1° turno, na forma do Substitutivo n º 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Lafayette de Andrada -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 612/2007

Comissão de Turismo, Indústria, Comércio e Cooperativismo
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o Projeto de Lei nº 612/2007,
resultante do desarquivamento do Projeto de Lei nº 863/2003, dispõe
sobre o financiamento para a formação de cooperativas destinadas à
coleta de materiais inorgânicos passíveis de reciclagem.

Aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, a proposição
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retorna a esta Comissão para, nos termos do art. 189 do Regulamento
Interno, ser apreciada em 2º turno. Conforme determina o § 1º do
mesmo artigo, integra este parecer a redação do vencido no 1º turno.

Fundamentação
O projeto em exame, oriundo do desarquivamento do Projeto de Lei

nº 863/2003, pretende direcionar recursos do Poder Executivo, na
forma de financiamentos ou subsídios, para a constituição de
cooperativas destinadas à coleta de materiais inorgânicos passíveis
de reciclagem. Segundo o projeto, competiria à Secretaria de Estado
de Desenvolvimento Social e Esportes oferecer aos interessados o
apoio técnico necessário à execução desse objetivo. Fariam juz ao
financiamento pessoas carentes e seriam gratuitos os atos de registro
na Junta Comercial do Estado.

Essa iniciativa visa, certamente, a atender catadores de materiais
recicláveis, que sobrevivem em condições adversas da coleta desses
materiais. Esses trabalhadores ressentem-se da falta de uma política
pública que lhes ofereça suporte mais efetivo para se organizarem e
para auferirem melhores resultados no exercício de sua atividade. Em
diversas ocasiões, esse assunto já foi bem discutido na Assembléia
Legislativa, por meio de ciclos de debate e, em especial, no âmbito do
seminário “Lixo e Cidadania: Políticas Públicas para uma Sociedade
Sustentável”, realizado em 2005. Mais recentemente, foram acatadas
emendas ao PPAG 2008-2011 favoráveis aos pleitos dos catadores
de materiais recicláveis.

Em sua análise no 1º turno, a Comissão de Constituição e Justiça
citou a preponderância da Lei Federal nº 5.764, de 16/12/71, que
define a Política Nacional de Cooperativismo e institui o regime
jurídico das sociedades cooperativas. A lei assegura que “a ação do
poder público se exercerá, principalmente, mediante prestação de
assistência técnica e de incentivos financeiros e creditórios especiais,
necessários à criação, desenvolvimento e integração das entidades
cooperativas”. Com base em tais pressupostos, aquela Comissão
apresentou o Substitutivo nº 1, sanando irregularidades no projeto
original como a que define o órgão que se encarregaria de prestar
apoio técnico à formação de cooperativas, matéria relativa à
organização do Executivo e, portanto, à competência do Governador
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do Estado. Observou-se também que a gratuidade dos atos de
registro na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais contraria
disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal e da legislação sobre a
retribuição dos serviços de registro de comércio.

Assim, o substitutivo faz remissão à Lei nº 13.766, de 2000, que
dispõe sobre a política estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva,
de tal forma que seja nela inserido novo inciso determinando ao poder
público estadual incentivar a constituição de associações e
cooperativas destinadas à coleta de materiais passíveis de
reciclagem, por meio de criação de linhas de crédito com condições
especiais e de apoio técnico à execução dos seus objetivos. Esse
texto foi acatado em 1º turno e, a nosso ver, deve ser aprovado
também em 2º turno.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação, em 2º turno, do

Projeto de Lei nº 612/2007, na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 13 de fevereiro de 2008.
Cecília Ferramenta, Presidente e relatora - Eros Biondini - Antônio

Júlio.
PROJETO DE LEI Nº 612/2007

(Redação do Vencido)
Altera a Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000, que dispõe

sobre a política estadual de apoio e incentivo à coleta seletiva de lixo.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 13.766, de 30 de novembro de 2000,

passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VI:
“Art. 2º - (...)
(...)
VI - incentivar a constituição de associações e cooperativas

destinadas à coleta de materiais passíveis de reciclagem, por meio de
criação de linhas de crédito com condições especiais e de apoio
técnico à execução dos seus objetivos.”.

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

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 14/2/2008, a seguinte
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comunicação:
Do Deputado Hely Tarqüínio, notificando o falecimento do Sr.

Onésio Souto de Lima, ocorrido em 11/2/2008, em Lagoa Formosa. (-
Ciente. Oficie-se.)

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

“d”, do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de congratulações com o Departamento Operacional Norte da

Copasa-MG pelo recebimento do Prêmio Nacional da Qualidade em
Saneamento-PNQS-, na categoria Ouro, nível II , e com o
Departamento Operacional Leste dessa empresa pelo recebimento do
mesmo prêmio na categoria Distinção (Requerimento nº 1.565/2007,
do Deputado Fábio Avelar);

de congratulações com o Sindicato dos Professores de
Univesidades Federais de Belo Horizonte e Montes Claros pelo
transcurso dos 30 anos de sua fundação (Requerimento nº
1.617/2007, da Deputada Gláucia Brandão);

de congratulações com a Sra. Telma de Jesus Fonseca Carvalho
Vieira, Diretora da Escola Estadual Francisco Sá, de Montes Claros, e
com o corpo docente e discente desse educandário, pelo aumento de
74% para 81% na porcentagem de crianças alfabetizadas ao 8 anos
de idade, entre 2006 e 2007 (Requerimento nº 1.659/2007, do
Deputado Gil Pereira);

de congratulações com o Desembargador Nilo Shalcher Ventura
pelos 41 anos dedicados ao exercício da magistratura mineira
(Requerimento nº 1.670/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o 20º Batalhão da PMMG, em Pouso Alegre,
pelo transcurso do 25º aniversário de sua criação (Requerimento nº
1.671/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com a Câmara Municipal de Monte Sião pelo
transcurso do seu 60º aniversário (Requerimento nº 1.672/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva);

de congratulações com o Instituto Brasileiro de Direito de Família
pelo transcurso do 10º aniversário de sua fundação (Requerimento nº
1.674/2007, do Deputado Dinis Pinheiro);
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de congratulações com o Município de Ouro Branco pelo transcurso
do 54º aniversário de sua emancipação (Requerimento nº 1.679/2007,
do Deputado Padre João);

de aplauso aos policiais civis que participaram da operação Fox
Sierra, deflagrada por policiais civis de Minas Gerais e do Rio de
Janeiro (Requerimento nº 1.731/2007, da Comissão de Segurança
Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 19 DE FEVEREIRO DE 2008

ATAS
ATA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/2/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte
(Ordem do Dia): 1ª Fase: Votação de Requerimentos: Votação do
requerimento do Deputado Alencar da Silveira Jr.; discursos dos
Deputados Gustavo Valadares, João Leite, Sargento Rodrigues,
Vanderlei Miranda, Jayro Lessa, Carlin Moura, Eros Biondini, Antônio
Júlio, Durval Ângelo, Fábio Avelar, Lafayette de Andrada, Hely
Tarqüínio, Rêmolo Aloise, Weliton Prado; questão de ordem; chamada
para a recomposição de quórum; existência de número regimental
para votação; questão de ordem; votação do requerimento; rejeição;
questões de ordem; verificação de votação; inexistência de quórum
para votação e para a continuação dos trabalhos; anulação da
votação - Encerramento

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - 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 - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval
Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Eros Biondini - Fábio
Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gláucia Brandão -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette
de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise
- Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Sargento Rodrigues -



319

Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges -
Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

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

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

1ª Parte
Ata

- O Deputado Chico Uejo, 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.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Prosseguimento da votação do requerimento do

Deputado Alencar da Silveira Jr., solicitando a retirada de tramitação
do Projeto de Lei nº 89/2007. Com a palavra, para encaminhar a
votação, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares - Lembro aos nobres pares desta
Casa que esse projeto está na pauta por conta de um compromisso
assumido pelo Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da
Assembléia, na última sessão do ano passado, quando fizemos uma
emenda a um projeto do Deputado Antônio Júlio, a fim de discutir a
venda de cerveja nos estádios geridos pela administração pública
estadual. O compromisso foi que, no início de fevereiro, o projeto do
Deputado Alencar da Silveira Jr. fosse discutido de forma democrática
pelo plenário desta Casa. O compromisso foi cumprido pelo
Presidente, mas, infelizmente, o Deputado Alencar entrou com
requerimento pedindo sua retirada de tramitação.

Gostaria de solicitar aos nobres pares desta Casa que nos ajudem a
derrotar esse requerimento, para que possamos, de uma vez por
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todas, aprovar ou não a venda de cerveja no Mineirão. Não discutirei
aqui o mérito, porque este não é o momento de debatermos se é ou
não interessante a venda de cerveja no Mineirão. O momento agora é
de mantermos o espírito democrático desta Casa e não deixarmos
que questões individuais e casuísticas atrapalhem o bom andamento
dos trabalhos da Assembléia no início de 2008. Por conta disso, peço
aos nobres pares que me ajudem a derrotar o requerimento do nobre
Deputado Alencar da Silveira Jr. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, também sem entrar no
mérito, entendo que o Deputado Alencar da Silveira Jr., como autor da
matéria, tem as prerrogativas da solicitação da retirada de pauta do
projeto. Para aqueles que desejarem discutir essa matéria, seria bom
que esta fosse novamente iniciada na Casa, mas não vejo condições
para nós, outros Deputados, vetarmos a iniciativa do autor da matéria.
Então, encaminhamos pela aprovação do requerimento do Deputado
Alencar da Silveira Jr.

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

O Deputado Sargento Rodrigues - Perfeitamente, Sr. Presidente.
Cumprimento o Deputado João Leite pela iniciativa. Obviamente,
como ele já disse, esse requerimento apresentado pelo autor do
projeto, Deputado Alencar da Silveira Jr., é coerente. Ele deseja retirar
o projeto, já que o intuito... Tenho certeza de que, na hora em que
esse projeto for colocado em pauta, a maioria deste Plenário aprovará
o requerimento do Deputado Alencar da Silveira Jr., até para que esse
debate não seja travado neste momento. Caso isso não seja possível,
Sr. Presidente, com certeza, a maioria, de forma democrática, fará a
opção pela permanência da proibição.

A Comissão de Segurança Pública, da qual sou Presidente, realizou
duas audiências públicas com a presença do Ministério Público, da
Polícia Militar, da Polícia Civil e da Ademg. Ficou comprovado, com
dados estatísticos, que houve redução no número de ocorrências,
principalmente nas que envolviam a chamada violência física.
Portanto, seria um contra-senso. Por outro lado, Sr. Presidente, V.
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Exa., que preside esta reunião, é uma pessoa sensata, um médico,
tem também um posicionamento claro com relação a essa questão e
sabe perfeitamente que, se colocarmos as duas torcidas rivais, como
acontece em clássicos, mais componente álcool, com certeza haverá
desdobramentos desagradáveis no final dos jogos. Se pudermos,
Deputado Getúlio Neiva, evitar que um torcedor saia ferido após um
clássico ou uma partida de futebol, nós, Deputados, estamos
cumprindo o nosso papel. O Ministro Tarso Genro certamente tem-se
empenhado nessa questão, pois busca a lei seca nas rodovias
federais. E o resultado apresentado foi 17% de mortes evitadas em
acidentes em relação ao carnaval anterior.

Portanto, esta Casa deve ter cautela, e os Deputados, sensibilidade
e coerência, para não trabalharmos na contramão, no contra-senso.
Tenho certeza de que qualquer cidadão de bom senso sabe
perfeitamente que o álcool altera o comportamento das pessoas,
principalmente quando se trata de torcidas rivais. Tenho certeza de
que a maioria desta Casa aprovará o requerimento do Deputado
Alencar da Silveira Jr. para a retirada de pauta do projeto. Assim
teremos muito mais tempo para fazer uma discussão, e não podemos
permitir o retorno da venda de bebida alcóolica no Mineirão.
Elaboramos um substitutivo na Comissão de Segurança Pública do
qual este Deputado foi relator. Tivemos a presença de autoridades
envolvidas no assunto, e o parecer da Comissão de Segurança
Pública é pela proibição não só no Mineirão, mas em todos os
estádios do Estado de Minas Gerais. Será, Sr. Presidente e ilustres
Deputados e Deputadas, que o cidadão não pode ficar apenas
1h45min sem ingerir bebida alcóolica para evitar danos maiores?

Gostaria que o Deputado Hely Tarqüínio se manifestasse, se
estivesse presente, pois certamente tem um posicionamento claro
sobre esse assunto do ponto de vista médico. Esse é o
encaminhamento da Bancada do PDT. Tenho certeza de que V. Exa.,
com coerência, votará favoravelmente a esse requerimento.

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

O Deputado Vanderlei Miranda - Sr. Presidente, quero encaminhar
favoravelmente ao requerimento do Deputado Alencar da Silveira Jr.
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pela retirada do projeto. Esclareço que não tenho nada contra o
projeto do nobre Deputado Gustavo Valadares, mas tudo a favor da
vida. Como disse bem o Deputado Sargento Rodrigues, será que uma
pessoa não pode, num dia, tirar uma hora e meia ou duas horas para
ficar sem bebida? Será que a bebida transformou-se no combustível
para que o torcedor se envolva em violência de fato? Não consigo
entender que uma pessoa vá a um estádio de futebol e tenha que se
embriagar para participar do evento. Gostaria de ver o Mineirão como
era há 40 anos, na época da sua inauguração, quando eu, ainda
adolescente, assistia aos jogos do campeonato mineiro com minha
família, pois as famílias iam ao estádio. As famílias não vão mais ao
campo porque os estádios viraram arenas de guerra, de luta e de
combate. Tentam fazer um espetáculo no campo, mas nas
arquibancadas há tragédias, pessoas morrendo em conseqüência da
alteração que o álcool provoca. Não concordo com o argumento de
que, se não venderem a bebida, as pessoas não irão ao campo. A
pergunta que proponho é: as pessoas vão ao campo para assistir ao
futebol ou para beber? Essa é a pergunta que fica no ar, se é possível
dar uma resposta a ela.

Recentemente escutei um comerciante, em um estabelecimento na
beirada da estrada, dizendo que iria fechar o estabelecimento porque
não pode vender bebidas. Dizia que o restaurante que não vende
bebida, fecha. Quero lembrar a todos, sem querer fazer propaganda,
que a maior rede de “fast food” do mundo tem milhares de
restaurantes espalhados pelo mundo, que é o McDonald´s, que não
vende uma gota de álcool. O McDonald´s derruba qualquer argumento
de que um restaurante não sobrevive sem bebida. Essa história de
que os estabelecimentos fecharão, de que as pessoas serão
demitidas e ficarão desempregadas porque os estabelecimentos não
podem vender bebidas é um argumento vazio e inconsistente.

Encaminho favoravelmente ao requerimento do Deputado Alencar
da Silveira Jr. para que esse projeto seja retirado. Espero que o bom
senso prevaleça mais uma vez nesta Casa.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Jayro Lessa.

O Deputado Jayro Lessa - Sr. Presidente, como Líder dos
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democratas e como sou, por natureza, contra qualquer proibição, peço
à bancada dos democratas que vote contra a retirada do projeto.
Houve um compromisso assumido no ano passado com o Presidente
Alberto Pinto Coelho de que esse projeto iria para a votação na
primeira sessão. Isso tem que ser cumprido.

Em relação aos outros companheiros, pares desta Casa, quero dizer
que os torcedores vão ao Mineirão, sejam do Cruzeiro, do Atlético ou
de qualquer time, para divertirem-se, e uma cerveja não deixará uma
pessoa mais ou menos irresponsável. A briga que vimos nesta
semana entre torcedores do Cruzeiro e do Atlético foi uma briga entre
irresponsáveis, entre gangues, não se trata de bebida. Não vamos
misturar a proibição de venda de bebidas nas estradas e o Tarso
Genro com o Mineirão, pois são coisas diferentes. Proibir a venda de
bebidas em supermercados de beira de estrada é outra
irresponsabilidade do governo federal. São milhares de
supermercados. Tudo irá para a Justiça. O governo federal é
irresponsável, proibindo uma coisa desse tamanho. Os
supermercados não fecharão, como foi dito, mas o direito de venda
dos supermercados tem que ser maior do que o direito dos
governantes mandarem nas atividades privadas. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, encaminho
contrariamente ao requerimento do Deputado Alencar da Silveira Jr. É
importante deixar bem claro que, neste momento, o que se está
discutindo é se esta Casa enfrentará ou não o debate. Não estamos
discutindo o mérito do projeto, ou seja, se se venderá ou não bebida
alcoólica no Mineirão. A meu ver, o caminho mais democrático é esta
Casa enfrentar abertamente o debate, dando, aliás, seqüência a uma
deliberação do Presidente da Casa, que, no final do ano, determinou a
inclusão do projeto na pauta do início de 2008.

Várias pessoas querem fazer esse debate. Os torcedores que vão
ao Mineirão e os trabalhadores, donos de bares, que estão sendo
prejudicados, querem fazer esse debate. É papel das Deputadas e
dos Deputados desta Casa discutir o assunto e apresentar suas
posições. Não podemos permitir que a regulamentação da venda de
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bebida no Mineirão continue sendo feita por determinação do
Ministério Público. Ora, a Assembléia de Minas abrirá mão de sua
prerrogativa de legislar sobre a matéria? É o momento mais que
oportuno para abrirmos definitivamente o debate nesta Casa e
votarmos o projeto. Quem for favorável dirá por que é favorável, e
quem for contra dirá por que é contra. Só não podemos continuar
tapando o sol com a peneira e evitar o debate.

Acho extremamente pertinente que derrotemos o requerimento do
Deputado Alencar da Silveira Jr. e que, fraternalmente, discutamos o
mérito do projeto. Cada qual, com sua consciência, votará da forma
que achar mais acertada. Sem entrar no mérito do projeto, por
enquanto, manifesto-me contrário ao requerimento do Deputado
Alencar da Silveira Jr., porque sepulta o debate que esta Casa deveria
fazer e, por dever de ofício, tem obrigação de fazer. Sou, portanto,
contrário à aprovação do requerimento.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Eros Biondini.

O Deputado Eros Biondini - Sr. Presidente, como Vice-Presidente
Estadual do PHS e parlamentar desta Casa, encaminho
favoravelmente ao requerimento do Deputado Alencar da Silveira Jr.,
até mesmo porque o autor do projeto tem direito de pedir sua retirada.
Qualquer Deputado desta Casa pode apresentar um novo projeto para
ser discutido. Na avaliação das estatísticas, não deve haver venda de
bebida alcoólica nos estádios que estão sob a responsabilidade da
administração pública estadual.

Assim sendo, Sr. Presidente, Eros Biondini e o PHS encaminham
favoravelmente ao requerimento do Deputado Alencar da Silveira Jr.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
discussão de venda de bebida alcoólica no Mineirão deveria sair do
âmbito ideológico e partir para a realidade. O Deputado Jayro Lessa
falou muito bem sobre a irresponsabilidade do governo federal, que
fez apenas mídia com relação ao decréscimo de acidentes de trânsito
no período carnavalesco. Contabilizaram apenas o período de quatro
dias, esquecendo-se de que, para o povo brasileiro, o carnaval
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terminou no outro domingo. Aconteceram, nesse tempo, várias
tragédias que não apareceram nos dados estatísticos do DNIT. Aliás,
foram até um pouco abafadas. Em São Paulo, por exemplo, cinco
jovens morreram ainda no final do período carnavalesco.

Virou demagogia e hipocrisia a proibição de venda de bebidas no
Brasil. E pergunto: por que proibição de venda de bebida alcoólica
somente no Mineirão? Sabemos que a maioria das violências
cometidas no Mineirão e nos estádios do Brasil vêm da própria polícia.
Pelos jornais, podemos ver que a polícia “come” o cacete no torcedor.
Ela não chega para conversar ou para separar a briga. Já chegam
batendo. Eu mesmo já fui vítima de porrete da polícia porque estava
perto de pessoas brigando. Como justificar essa briga acontecida no
centro da cidade, quando a torcida do Atlético chegava e a torcida do
Cruzeiro ia para o estádio? Foi bebida? Então, devem proibir a
fabricação de bebida no Estado? Vemos a incompetência do poder
público ao exercer sua atividade fiscalizadora. Estão achando melhor
proibir. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros estão proibindo o
torcedor de ir ao campo. Por que, num estádio que comporta 130 mil
torcedores, só vão permitir 60 mil? Por que, no estádio de Coronel
Fabriciano, só permitem 1.252 torcedores? Por quê? Incompetência
da fiscalização e da segurança pública. Acham muito melhor proibir,
porque a proibição é muito mais tranqüila. A proibição é um
instrumento da incompetência do poder público. Estamos discutindo a
venda de cerveja no Mineirão, porque ali não se vendem bebidas em
doses. Mas podemos beber cachaça fora do estádio. E incentivamos
isso, quando aprovamos, no final do ano, a redução do ICMS da
cachaça. Em vez de se aumentar o imposto desse produto - alguns
ideológicos dizem que o imposto inibe o consumo -, nós o reduzimos
no Estado. O que está acontecendo é uma verdadeira hipocrisia. Isso
precisa ser discutido. Por que o torcedor não pode beber dentro do
Mineirão? Os jovens, quando há o axé, podem beber dentro do
estádio. Por que o torcedor é discriminado? Essa discussão deve
acontecer. Será que todos nós, torcedores, somos bandidos? Por que
no axé podem beber? Acho que bebe quem quer, consome quem
quer. Essa proibição é incompetência do poder público, principalmente
da segurança pública. Estão achando melhor proibir, para, talvez,
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terem condições de fiscalizar.
A questão do Mineirão precisa passar por uma reflexão muito maior.

Ontem, foi discutido aqui, em audiência pública, os dados
apresentados pela Polícia Militar. Questionei muitos deles e fiz ironia
sobre o assunto. Eles colocam como ocorrência importante a
discussão verbal de torcedores. Dizem alguns que pode partir daí a
agressão maior. Mas isso é uma ocorrência comum em todos os
lugares. Por que não se faz no Estado de Minas o que se fez na
Europa? Tiraram a polícia de dentro dos estádios. Ela fica do lado de
fora. Ficam, dentro dos estádios, seguranças contratadas pelos
organizadores dos jogos. Essa discussão precisa acontecer.

Falando em meu nome próprio, não no do meu partido, voto contra o
requerimento, pois penso que essa discussão deve continuar.
Precisamos parar com a hipocrisia. Precisamos parar de seguir um
que acha que é. Esse Promotor proibiu por vontade própria. Não há lei
que proíba a venda de bebidas no Mineirão. Qual é a
responsabilidade do chefe da Ademg, o Coronel que assinou o termo
de ajustamento de conduta? Isso está totalmente equivocado e
precisa ser resolvido. Precisamos, Sr. Presidente, de fazer uma
discussão sadia, sem deixar que a hipocrisia e a ideologia falem mais
alto. Sugiro que a Assembléia Legislativa faça uma pesquisa com os
torcedores de Minas Gerais. Dizem que a bebida inibiu as famílias de
irem ao Mineirão. Isso não é verdade. Nunca se viu tanta família nos
estádios de todo o Brasil, especialmente no Mineirão, como agora.
Isso não está acontecendo por causa da proibição da venda de
bebidas alcoólicas. Isso já estava ocorrendo antes da proibição. No
final do campeonato brasileiro, quando o Atlético estava disputando a
segunda divisão, nunca se viu tanta família, menores, jovens e
crianças no Mineirão, onde a venda de bebidas ainda não estava
proibida.

A Assembléia Legislativa poderia fazer uma pesquisa de opinião
pública para que o assunto não fique centralizado em alguns
pensadores, em algumas pessoas. Alguns emitem opiniões e julgam
que as coisas são da forma como pensam. Não estamos discutindo se
a bebida causa desvios de conduta e mudanças de comportamento.
Por exemplo, as pessoas podem beber antes de ir ao Mineirão,



327

podem beber do lado de fora do estádio. Quando queremos combater
os bandidos, combatemos, em primeiro lugar, as pessoas corretas,
justamente as mais sacrificadas, porque muitas gostam de ir ao
Mineirão, principalmente aos domingos, a fim de tomarem uma
cerveja e assistirem a uma partida de futebol. Outras não gostam,
acham que isso não vale a pena.

Nós, que somos torcedores, nós, que vivemos no esporte há muito
tempo, gostamos de ir a um estádio de futebol a fim de tomarmos uma
cerveja e assistirmos a um jogo. A maioria das pessoas sempre está
tomando uma cervejinha quando assistem a uma partida de futebol
pela televisão. Esse é um momento de lazer, de descontração. Será
que irão proibir a bebida também para aqueles que assistem a jogos
pela televisão?

Isso está parecendo com a proibição feita pelo Ministro da Justiça,
que foi de uma irresponsabilidade e de uma incompetência muito
grandes, porque as conseqüências não foram analisadas. Proibiram a
venda de bebidas como se isso resolvesse os acidentes em nossas
estradas. Os acidentes são causados pela irresponsabilidade e pela
incompetência do próprio Ministério em dotar a Polícia Rodoviária
Federal de instrumentos de fiscalização. Já temos uma lei que proíbe,
inibe e condena aquele que dirige embriagado. Não se condena mais,
por incompetência, por falta de instrumentos legais. Temos uma lei
forte e uma multa pesada. Está faltando competência para fiscalizar,
porque não existem instrumentos legais que possibilitem a
fiscalização.

Essa proibição precisa ser discutida. Proibiram vender cerveja no
Mineirão, mas pode-se vender cachaça do lado de fora do estádio.
Lembro que barateamos o preço da cachaça para que o povo
pudesse consumi-la. Reduzimos o ICMS desse produto no final do
ano. Será que estou falando sobre algo de que ninguém participou? A
Assembléia Legislativa votou a redução do ICMS para dar
oportunidade àqueles que tinham dificuldades de comprar cachaça a
R$0,50. Agora podem comprá-la por R$0,45. Essa hipocrisia precisa
acabar. Sou contra a proibição. Precisamos fazer um debate claro e
atender à maioria da população.

Sr. Presidente, faço um apelo a V. Exa.: vamos fazer uma pesquisa



328

no Mineirão. Hoje não dará tempo. Assim que forem realizados jogos
importantes, como o de hoje, do Cruzeiro, ou o de sábado, do Atlético,
poderemos ouvir os torcedores, para que não fique apenas um lado
proibindo a venda de bebidas alcoólicas. Dessa forma está sendo
coibido o direito de ir e vir de pessoas corretas.

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

O Deputado Durval Ângelo - Sr. Presidente, não pretendia
encaminhar, porque, no meu entendimento, não está em discussão o
projeto, mas o requerimento do autor do projeto. Após ouvir do
Deputado Antônio Júlio toda essa prosopopéia da inatingibilidade,
senti-me no dever de me manifestar. O Deputado autor apresentou
um projeto que proíbe a venda de bebidas alcoólicas no Mineirão.
Esse projeto sofreu modificações estruturais, e o Deputado autor do
projeto encaminhou requerimento para a sua retirada. Consulto todos
os Deputados sobre o seguinte: “o que acontecerá na Assembléia
Legislativa no dia em que um Deputado não puder retirar um projeto
de sua autoria?”. Temos de pensar nessa situação.

Não votarei o projeto, mas o requerimento do seu autor, que
solicitou a sua retirada, pois esse seria um precedente muito perigoso
para qualquer colega parlamentar que desejar, em um determinado
momento, retirar um projeto apresentado.

O substitutivo apresentado não disse que é obrigatório vender
bebida alcoólica, mas que poderá ser vendida. Quem terá de
regulamentar isso, em última instância, é o Poder Executivo. A partir
disso, vem uma grande questão. A prosopopéia do Deputado Antônio
Júlio fala sobre a proibição do Ministério Público, mas houve uma
recomendação, e quem proibiu foi um órgão do Poder Executivo. O
substitutivo diz que bebida poderá ser vendida, portanto, se for
aprovado, na realidade, esbarraremos na decisão do Executivo.

Temos de retomar a questão original para não criarmos um
precedente, senão, caso um outro colega que apresentou um projeto
entenda que houve uma mudança histórica e política, teremos de
dizer que não poderá retirá-lo e que é obrigatória a sua tramitação,
mesmo que gere prejuízo político para a cidade ou para a região.

Desejo voltar à idéia original, apesar de acreditar que merecia uma
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boa resposta, como o Deputado Antônio Júlio disse, até da cerveja na
televisão e de outros eventos. Na realidade, se o Poder Executivo, em
outro evento a se realizar no Mineirão, desejar proibir a venda de
bebida alcóolica, isso poderá ser feito. O Governador é o Aécio
Neves, e quem está na Ademg foi nomeado por ele. Então, a qualquer
momento, pode haver essa proibição.

Desejo votar pelo direito de o Deputado Alencar da Silveira Jr. retirar
um projeto de sua autoria por entender que houve uma modificação
estrutural, pois também desejo garantir o meu direito regimental e o de
qualquer colega Deputado de retirar um projeto apresentado a
qualquer momento.

Não devemos colocar o carro à frente dos bois. Com exceção do
Deputado Gustavo Valadares, todos os outros falaram sobre o projeto
em si, que está em discussão, e não sobre o requerimento. O
Deputado Gustavo Valadares iniciou sua manifestação referindo-se
corretamente ao requerimento. Sou a favor do requerimento, pois sou
a favor desse direito regimental, para que qualquer colega possa
dispor sobre a matéria que apresentar nesta Casa. Obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Fábio Avelar.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente, Srs. Deputados, neste
momento, não pretendia manifestar-me, pois, na realidade, como
disseram vários Deputados, não estamos aqui para discutir o mérito
do projeto, e sim o requerimento apresentado pelo autor do projeto,
Deputado Alencar da Silveira Jr. Mas, diante da fala do ilustre
Deputado Durval Ângelo, senti-me no dever de discordar.

Regimentalmente, depois da sua tramitação, depois que recebeu
contribuições de outros Deputados e de Comissões, o projeto já não é
de responsabilidade do seu autor. Entendo que o autor deve ter o
momento certo para retirá-lo de tramitação. Se assim não fosse, não
estaríamos aqui para votar esse requerimento. O requerimento tem de
ser votado. Não levantaremos questões sobre o mérito do projeto.
Caso seja aprovado o requerimento do Deputado Alencar da Silveira
Jr., essa discussão, que não é papel desta Casa, será protelada.

Então, devemos rejeitar o requerimento do Deputado Alencar da
Silveira Jr. e acelerar a discussão do projeto. É o que todos esperam,
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não podemos ficar nessa incerteza, nessa insegurança. Por isso,
encaminhamos a votação do requerimento contrariamente à sua
aprovação. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece que, como o projeto já
recebeu parecer favorável das Comissões a que foi distribuído, o
requerimento que solicita sua retirada de tramitação é submetido a
votação em Plenário, nos termos do inciso IV do art. 233 do
Regimento Interno. Se o projeto ainda estivesse sem parecer ou com
parecer contrário, o requerimento de retirada seria apenas deferido
pela Presidência. É por isso que ele está sendo colocado em votação.
Com a palavra, para encaminhar a votação, o Deputado Lafayette de
Andrada.

O Deputado Lafayette de Andrada - Sr. Presidente, muito
rapidamente eu gostaria de discordar em um ponto apenas das
palavras do eminente Deputado Durval Ângelo. É claro que é legítimo
e sagrado o direito do autor requerer a retirada de seu próprio projeto.
Mas, como bem disse o Deputado Fábio Avelar, existem outros
momentos, não depois que o projeto está na pauta em Plenário para
ser discutido. A segunda lembrança que eu queria trazer aqui é que,
no encerramento da legislatura passada, foi acordado - e o Presidente
da Casa estava presente - com todas as Lideranças que entraria na
pauta do início deste ano a discussão da questão da cerveja no
Mineirão. Independentemente da opinião pessoal de cada um, foi feito
um Acordo de Lideranças. Se retirarmos o projeto de pauta neste
momento, estaremos destruindo o Acordo de Lideranças elaborado no
final do ano passado para encerrar a sessão legislativa.

Para terminar, temos de enfrentar o debate sobre a cerveja no
Mineirão e precisamos chegar a uma decisão final, embora cada um
tenha sua posição pessoal, de acordo com o que sua consciência dita.
Pessoalmente, penso que a questão da cerveja deve acompanhar um
regulamento nacional. O Mineirão não tem de ser diferente do
Pacaembu, do Maracanã ou de outros estádios. Mas temos de discutir
isso de acordo com o teor do projeto. Quero encaminhar, portanto,
contrariamente ao requerimento do eminente Deputado Alencar da
Silveira Jr., que deseja retirar o projeto de pauta. Devemos enfrentar o
problema, para chegar a uma conclusão final. Eram as minhas
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palavras. Muito obrigado.
O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o

Deputado Hely Tarqüínio.
O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, acompanhando essa

polêmica no fim do ano, a decisão não foi em razão de um Acordo de
Líderes. A decisão foi do Presidente da Casa, que tem a prerrogativa
de deixar para começar a discussão neste ano. Mas, mesmo que seja
de acordo com o Regimento Interno, não tem como tratar da votação
do requerimento sem alcançar o mérito, que é o mais importante de
tudo, até para encaminharmos a votação do requerimento.
Entendemos que, do ponto de vista de liberar ou não a bebida no
Mineirão, aí está o mérito, sim. E, no mérito, defendemos a posição
daqueles que acham que deve ser proibida, como foi definido pelo
Executivo.

O Ministério Público definiu isso junto àqueles que lidam diariamente
com o problema, quer dizer, a Polícia Militar. Como médico, faço uma
análise da psicodinâmica, ou seja, como funciona a mente das
pessoas quando bebem e quando estão em estado normal. Temos
uma anatomia mental em que o superego é a instância de censura
moral da pessoa. Temos a consciência, que é o estado da realidade
dos fatos, quando o indivíduo está embriagado. E temos o “id” ou
inconsciente, que regula o princípio do prazer. Mas não regula o
princípio do prazer quando o indivíduo está embriagado, e o princípio
da realidade mostra ao censor moral que aquilo está extravasado. O
indivíduo perde completamente a consciência e passa a se comportar
como animal. Aí, vira uma manada. Já estamos nos agredindo mesmo
com o princípio da realidade funcionando mais ou menos.

Então, quando o indivíduo vai para o Mineirão e bebe, entra numa
faixa de onda do inconsciente coletivo, vira animal e agride o homem.
Isso constitui um desequilíbrio na ecologia mental. Há duas situações:
a do tânatos e a do eros. Tânatos é morte, e eros é vida. Portanto,
quando bebe muito, o princípio de consciência e o sensor moral da
pessoa se acabam, e ela entra na faixa animalesca. E animal com
animal dá em morte, dá tânatos. Assim, não entendo como um
parlamento do naipe de Minas Gerais, em que pese os argumentos
dos que aqui me antecederam - pois vivemos numa democracia -, é a
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favor de um projeto que libera bebida alcóolica. O Brasil está perdido:
houve uma proibição pelo governo federal e, de repente, um Juiz
concedeu uma liminar liberando-a, não sei se foi em Minas ou em
outro Estado. Olhem só o prejuízo desse uso indiscriminado de liminar
no comportamento dos motoristas nas estradas brasileiras. Está certo
vender bebida alcóolica para quem está dirigindo uma carreta?
Queremos é nos suicidarmos?

Não temos compromisso com a morte nem com o suicídio; temos
compromisso com a vida, ainda que o prazer tenha de ser regulado
também. Tudo de mais passa e tudo de menos falta. O Brasil está
precisando de ecologia social, de ecologia mental. Rousseau deve
estar de bruços porque hoje um representante do povo, na situação
em que nos encontramos, não está valendo nada. O Executivo manda
em tudo. Precisamos regular os Poderes. Não há mais regulação; não
há mais ecologia entre os Poderes. O hiperpresidencialismo libera o
Judiciário mas, nessa hora, obedece a ele. Então, estamos perdidos.
É uma indústria de liminares e ninguém quer assumir a
responsabilidade do equilíbrio. Vou abusar dos termos médicos:
precisamos de homeostasia social, de homeostasia de governo, de
equilíbrio entre os Poderes e de equilíbrio entre as nossas
dificuldades, pois há muitos excessos e muita falta. Esse é um caso
específico. Parabenizo o parlamento por haver pessoas que pensam
diferente, mas não podemos liberar o prazer da ostentação, da
irresponsabilidade social do homem. Quando ele passa três dias a
mais para ter lazer, quer libertinagem. E a libertinagem acaba nos
institutos de medicina legal. O maior índice de mortes decorre do uso
de álcool, assim como o maior índice de gastos nos CTIs do Brasil.

Não estou falando aqui obedecendo a qualquer princípio religioso,
mas ao princípio da razão, ao princípio de que temos de amar uns aos
outros, entendendo a ética, que é o cuidado com o outro. É isso que
precisamos ter, principalmente na hora de legislar, porque as nossas
leis sintetizam as nossas necessidades. Como legisladores, somos
mediadores dessas necessidades, que se transformam em leis.
Somos também mediadores para entender e acompanhar o
orçamento do Estado, para ver como foi gasto. Temos duas funções
básicas que precisamos desenvolver com responsabilidade, que é a
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fiscalização e a legislação das nossas necessidades. A lei caracteriza
as nossas necessidades, as nossas carências. E hoje estamos
carentes porque o tânatos, a morte, está predominando sobre a vida.
Quero conclamar os colegas, em que pese a fala de cada um, para
que façam uma reflexão vertical ,no sentido do sensor moral, do
princípio da realidade dos fatos e do seu inconsciente, que ninguém
controla. O inconsciente é como se fosse o porão das idéias.
Encaminho a favor da votação do requerimento já prenunciando a
discussão para o mérito. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Rêmolo Aloise.

O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
partindo do princípio da neurofisiologia alcoólica defendida pelo nobre
Deputado Hely Tarqüínio, acho que esse projeto merece uma análise
fisiológica e anatômica da função do álcool no corpo humano. O
Deputado Hely Tarqüínio, uma inteligência nobre desta Casa, diz que
a pessoa alcoolizada apresenta alguns distúrbios; penso que isso
passa a ser uma coisa obsoleta.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva não é um alcoólico, ao passo que o
Deputado Alencar da Silveira Jr., além de ser um alcoólico, às vezes é
um responsável. Então, podemos fazer uma analogia sobre a função
do álcool. Nobre Deputado João Leite, V. Exa. deve saber que há
alguns anos havia uma cerveja vendida em sacos de linhagem que se
chamava Caracu. Era uma cervejinha preta que tinha o emblema de
um boi chifrudo e que todo médico prescrevia à mulher no seu período
de gestação, para haver um aumento da lactação e das glândulas
mamárias, para que a criança tivesse uma quantidade maior de leite.
Então, Deputado Alencar da Silveira Jr., V. Exa. tem todo o direito
regimental de requerer a retirada do projeto, independentemente de
comissões ou substitutivos em seu projeto. Como esta Casa é um
grande circo - só falta o trapézio para os macaquinhos se divertirem -,
sugiro que se pratique a venda da bebida sem álcool, o que resolverá
o problema de todos nós. Deputado Hely Tarqüínio, meus parabéns.
Apesar de a sua memória já ter perdido alguns neurônios, V. Exa.
ainda está conduzindo muito bem as neuropatias alcoólicas. Mas se
esqueceu da cirrose hepática e das colites alcoólicas.
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Presidente médico, peço a V. Exa. que entenda o meu
pronunciamento porque, numa manhã ensolarada como essa, nada
mais há para se discutir além de uma avenida no Belvedere cuja luz
está faltando. Deputado Lafayette de Andrada, está faltando luz no
Belvedere. V. Exa. defendeu, ontem, com muita propriedade, uma tal
de Aneel, uma agência nacional que determina o valor, e não um
Deputado cabeludo desta Casa que quer discutir questões menores
para aparecer na TV Assembléia. É mentira dizer que essa tevê foi
montada pelo Deputado Alencar da Silveira Jr. Não foi V. Exa. que a
montou, foram os Deputados Agostinho Patrus e o 1º-Secretário desta
Casa, à época, cujo nome está sendo omitido. Não venha com essa
conversa, porque está cansando os telespectadores. Tem de retirar
essa câmara do Plenário para as coisas mudarem. Não poderia deixar
de trazer minha pouca contribuição, sorrateira, aos meus colegas.
Entendo um pouco de anatomia alcoólica, de telespectador da TV
Assembléia e também desse majestoso projeto. Não podemos deixar
a polícia entrar em choque com os torcedores do meu querido
Deputado Gustavo Valadares e dos meus amigos que consideram que
a cerveja tem parentesco com o capeta, com o diabo, com o demônio.
Ao encerrar, quero dizer: ninguém suporta um homem endividado,
embriagado, apaixonado e desempregado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para encaminhar a votação, o
Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Primeiramente, Sr. Presidente, acredito
que temos de ter respeito e postura neste Plenário para defendermos,
de fato, a população mineira. Não adianta jogarmos palavras aos
quatro ventos. Temos de ter ações afirmativas, práticas e objetivas e
coragem para enfrentar a realidade. Relativamente ao requerimento,
há duas teses. Sabemos que o debate continuará acalorado. Tenho
uma preocupação especial: convivo muito com a juventude e vejo que,
a cada dia, o jovem está tendo contato mais cedo com o álcool. Essas
festas “open bar” são criminosas. Às vezes os adolescentes nunca
tiveram contato com bebida, mas, pelo fato de pagarem ingresso com
valor maior e pelo clima, bebem e podem chegar ao coma alcoólico.
Esse problema é muito sério, temos de debatê-lo. Por falar em álcool -
sei que o caso nada tem a ver com o álcool -, parece-me que ontem o
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Deputado Irani Barbosa, no bom sentido, praticamente estava...
O Sr. Presidente - A Presidência solicita que V. Exa. se atenha ao

encaminhamento de votação do requerimento.
O Deputado Weliton Prado - Eu tenho de manter a discussão. O

Deputado Rêmolo Aloise fala o que quer, e não há problema. Quando
faço uso da palavra, não posso. Sou citado 10 vezes, peço a palavra
pelo art. 164, mas, para mim, não pode. Qualquer outro Deputado,
que nem citado foi, pede o art. 164 e é atendido. O Deputado falou o
que quis de vários Deputados, e, em nenhum momento, V. Exa. o
interrompeu. A única coisa que cobro é respeito e isonomia ao presidir
os trabalhos desta Casa, tratamento igualitário a todos os Deputados.
Todos são testemunhas de que o Deputado Rêmolo Aloise falou o que
quis e não quis. Refiro-me a uma questão séria de posicionamento
ocorrida ontem, que não ficou esclarecida. V. Exa. disse que não fui
citado. Estou aqui. O Deputado Irani Barbosa falou que, durante a
tramitação do Projeto de Lei nº 1.585.

O Sr. Presidente - Nobre Deputado, a V. Exa. vou pedir que...
O Deputado Weliton Prado - Eu não posso. Os outros Deputados

podem.
O Sr. Presidente - Deputado Weliton Prado, V. Exa. está com a

palavra para encaminhar a votação do requerimento. Solicito que não
se desvie do tema.

O Deputado Weliton Prado - Não posso voltar à fala anterior do
Deputado Rêmolo Aloise, há dois minutos. Ele se inscreveu para falar
do requerimento, mas falou dos Deputados Gustavo Valadares e
Alencar da Silveira Jr.; falou...

O Sr. Presidente - O Deputado Rêmolo Aloise falou sobre o
requerimento: a bebida, os seus efeitos...

O Deputado Weliton Prado - Estou falando dos efeitos da bebida.
Ontem, nesta Casa - não sei sobre qual efeito -, o Deputado Irani
Barbosa falou que apresentou emenda ao Projeto de Lei nº 1.585.
Peguei no Plenário o destacado oficial da Casa, e não houve emenda
apresentada. Apresentei duas emendas e destaquei a Emenda nº 43,
que se refere ao ICMS da tarifa de energia elétrica.

O Sr. Presidente - Ontem, V. Exa. disse que rasguei o Regimento
desrespeitosamente, mas o Regimento Interno foi fielmente cumprido.
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O Deputado Weliton Prado - Foi a realidade. Repito: pedi para me
manifestar pelo art. 164, por ter sido citado mais de 10 vezes...

O Sr. Presidente - V. Exa. pode ser citado 100 vezes, mas, se não
for de forma ofensiva ou desrespeitosa, não lhe será dada a palavra
pelo art. 164 do Regimento Interno.

O Deputado Weliton Prado - Darei o exemplo do Deputado Irani
Barbosa, que disse algo que não é verdade. Ele disse que não tive
nenhuma participação na questão da tarifa de energia.

O Sr. Presidente - Deputado Weliton Prado, solicito que V. Exa. se
atenha ao encaminhamento de votação do requerimento.

O Deputado Weliton Prado - Solicito isonomia. Pode cortar minha
palavra, não tem problema. Solicito isonomia e apresentarei recurso
para a Mesa.

Questão de Ordem
O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Depois que o Deputado que me

antecedeu falou ao microfone, o Plenário se esvaziou. Não podemos
deixar um requerimento dessa importância ser colocado em votação
com o Plenário vazio. Os Deputados têm a liberdade de votar de
acordo com a sua consciência. Para se ter idéia, Sr. Presidente, vou-
me abster da votação desse requerimento. Deixarei o Plenário decidir.
Há oito anos apresentei um projeto nesta Casa proibindo a venda de
cerveja nos estádios de futebol, no Mineirão. O projeto vem se
arrastando até hoje. Será que tenho bola de cristal para ter dito que
precisávamos proibir a venda de bebida alcóolica nos estádios há dez
anos e não hoje? Por que só agora estão falando disso?

O Deputado Rêmolo Aloise falou sobre a criação da tevê. Na época,
o Presidente era o Deputado Agostinho Patrús, mas fui eu quem
apresentou o requerimento. Senão, naquela época, esta Casa não
teria uma televisão, por ser fechadinha, Sr. Presidente. Mais uma vez
explico que, quando cheguei aqui, vindo da Câmara Municipal,
ninguém me deixava fazer nada. Não havia nem debate nesta Casa.
Podem perguntar ao Durval Ângelo e a todos que estavam aqui na
época. O debate só veio depois da televisão. Os Deputados Rêmolo
Aloise e Agostinho Patrús, que estavam aqui há mais tempo, deveriam
ter feito solicitação para a televisão antes. Por que só foi feito depois
que solicitei? A televisão hoje é um sucesso.
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Sr. Presidente, se eu retirar esse projeto, tenho outro. Todos os
projetos que se referem à venda de bebida alcóolica no Mineirão são
de autoria do Deputado Alencar da Silveira Jr., porque
acompanhamos a realidade. Hoje, propomos que, nos 45 minutos
finais, não exista venda de cerveja. No basquete, no tempo final, não
existe venda de bebidas alcóolicas. Estamos dando essa tranqüilidade
a todos, pois quem tem de decidir é este Plenário. A preocupação do
Deputado Gustavo Valadares em aprovar a venda de bebida alcóolica
no Mineirão é compreensível porque, infelizmente, para assistir aos
jogos do Atlético, hoje, só bêbado mesmo. Com um time feio desses,
só bêbado é que consegue assisti-lo. Era o que tinha a dizer, Sr.
Presidente. Aproveito para solicitar a verificação de quórum, pois V.
Exa., de plano, pode perceber que não existe quórum para a
continuação dos trabalhos. Solicito encerramento da reunião, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente - Tendo em vista a importância das matérias
constantes na pauta, solicito ao Sr. Secretário que proceda à
chamada dos Deputados para a recomposição de quórum.

O Sr. Secretário (Deputado Antônio Carlos Arantes) - (- Faz a
chamada.)

O Sr. Presidente - Responderam à chamada 35 Deputados, que,
somados aos 9 em Comissões, totalizam 44 Deputados, número
suficiente para votação.

Questão de Ordem
O Deputado Rêmolo Aloise - Agradeço a V. Exa. por me conceder

questão de ordem, apesar de o requerimento já estar em votação.
Gostaria de saber se os Deputados que estão em Comissão votarão
nas Comissões ou o farão em Plenário.

O Sr. Presidente - A Presidência comunica ao Deputado Rêmolo
Aloise e aos demais Deputados que, na votação, é computada a
presença, como se no Plenário estivessem, dos Deputados que estão
em Comissões, nos termos do art. 126 do Regimento Interno.

O Deputado Rêmolo Aloise - Votam “sim” ou “não”?
O Sr. Presidente - O voto do Deputado que está na Comissão

equivale a um voto em branco.
O Deputado Rêmolo Aloise - Quer dizer que é um voto sem cara, é
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um voto acéfalo?
O Sr. Presidente - Em votação, o requerimento. As Deputadas e os

Deputados que o aprovam permaneçam como se encontram (-
Pausa.) Rejeitado.

O Deputado Sargento Rodrigues - Verificação, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - É regimental. A Presidência vai proceder à

verificação de votação.
Questões de Ordem

O Deputado Antônio Júlio - Pela ordem, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - Estamos em processo de verificação de votação,

Deputado Antônio Júlio.
O Deputado Antônio Júlio - Foi feita a votação, e V. Exa. já fez a

verificação. Portanto, não se justifica outra. Não, não tem nada de
eletrônica, não.

O Sr. Presidente - O Regimento Interno permite que, depois da
votação simbólica, seja feita a verificação. O que aconteceu foi a
votação, e não a verificação de votação.

O Deputado Antônio Júlio - Presidente, pelo nosso Regimento, ele
deveria ter feito o pedido de verificação antes. Nós fizemos a votação,
e V. Exa. deu o resultado, pois foi feita a contagem de votos.

O Sr. Presidente - Exatamente. Após a proclamação do resultado da
votação, foi solicitada a verificação de votação, que será feita neste
instante.

O Deputado Antônio Júlio - A votação ficou confusa. Quem estiver a
favor do requerimento vota “sim”? Na primeira votação simbólica
houve confusão. Quero apenas que se esclareça isso.

O Sr. Presidente - A Presidência esclarece que quem estiver a favor
do requerimento deve registrar o voto “sim”; e quem for contra deve
registrar “não”. A Presidência vai proceder à verificação de votação
pelo processo eletrônico e, para tanto, solicita às Deputadas e aos
Deputados que ainda não registraram sua presença no painel que o
façam neste momento. A Presidência solicita às Deputadas e aos
Deputados que ocupem seus lugares.

- Procede-se à verificação de votação por meio do painel eletrônico.
O Sr. Presidente - Votaram apenas 19 Deputados. Portanto, não há

quórum para votação nem para a continuação dos trabalhos. A



339

Presidência torna a votação sem efeito.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência encerra a reunião, convocando as
Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas,
com a ordem do dia já publicada, e para a extraordinária também de
hoje, às 20 horas, nos termos do edital de convocação. Levanta-se a
reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/2/2008

Presidência do Deputado Doutor Viana
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata; discursos dos

Deputados Weliton Prado, Alencar da Silveira Jr. e Domingos Sávio;
aprovação - 2ª Parte (Ordem do Dia): 2ª Fase: Questões de ordem;
discurso do Deputado Weliton Prado; questão de ordem - Discussão e
Votação de Proposições: Prosseguimento da discussão, em turno
único, do Veto Total à Proposição de Lei nº 18.024; discurso do
Deputado Carlin Moura; questão de ordem - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Alencar da Silveira Jr. -
Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende
- André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen
Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Mosconi - Carlos
Pimenta - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz -
Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval Ângelo - Elisa Costa -
Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil
Pereira - Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio -
Inácio Franco - Irani Barbosa - Jayro Lessa - João Leite - Juninho
Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise
- Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Sargento
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Rodrigues - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Walter Tosta -
Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h12min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc", procede à
leitura da ata da reunião anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir,
o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, na sessão ordinária da
tarde, também solicitei o direito, previsto no Regimento, de discutir a
ata. Naquele momento, V. Exa. atendeu de pronto a minha solicitação.
Gostaria de parabenizá-lo, uma vez que V. Exa. me permitiu concluir
todo o meu raciocínio.

Também no período da tarde, o Deputado Carlin Moura utilizou o art.
70 por um motivo muito sério, que é a questão da Coteminas, no
Norte de Minas, em Montes Claros, o que aflige centenas e centenas
de trabalhadores. Fiz um aparte ao Deputado Carlin Moura, expondo
nossa preocupação e alertando que era fundamental a participação
desta Casa na audiência pública, para esclarecermos algumas coisas.
Um dos motivos da demissão dos 600 trabalhadores foi o alto valor da
tarifa de energia elétrica. Realmente, ele é muito alto, só que grandes
empresas, como a Coteminas, são consumidores livres. O que é isso?
A Coteminas negocia o valor da energia diretamente com a
concessionária e às vezes paga seis vezes menos. Quanto? Seis
vezes menos. E o cidadão não tem essa. Se não pagar o valor da
conta, tem sua energia cortada. É o cidadão, o consumidor que
subsidia as grandes indústrias, porque os pequenos e médios
contribuintes estão passando por muitas dificuldades.

Também durante aparte conclamei a população de Minas Gerais
para, até dia 27, continuar enviando, para o “e-mail” da Aneel,
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propostas em relação à tarifa de energia elétrica. A Aneel é obrigada a
analisar todas as propostas. A revisão tarifária acontece de cinco em
cinco anos. Pela primeira vez, conseguimos impedir o aumento.
Parabenizamos todas as entidades pela pressão. Reunimo-nos com o
Sindieletro e com o Sindifisco em nosso gabinete no período da tarde.

Enfim, não tenho nenhuma modificação a fazer na ata. Realmente
me inscrevi para fazer essa discussão e para relatar a trajetória da
discussão que tivemos no período da tarde, conclamando toda a
população a encaminhar as propostas pela redução da tarifa de
energia até o dia 27. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Alencar
da Silveira Jr.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, só vou lembrar
que esta ata, bem redigida e bem lida, só dessa maneira é que a
vemos. Acho que essa situação tem que acabar. Está virando moda
discutir ata e levar para outro assunto, como o Deputado que me
antecedeu. Lembro que, se não fosse a televisão, que eu criei há 13
anos, a TV Assembléia, ele não estaria aqui. Nem orador subiria
naquela tribuna. Diziam apenas: “Sr. Presidente, dê a ata como lida”.
Ademir Lucas também era Deputado nessa época e lembra
perfeitamente como era a Assembléia sem a televisão. Gostaria só de
lembrar que tem havido abusos nessa discussão da ata. Muito
obrigado.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado
Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, preciso de apenas 30
segundos, nessa mesma linha, para pedir a V. Exa. que use o
Regimento de maneira bastante enérgica para que esse tipo de
situação que coloca o Parlamento mineiro em uma situação
constrangedora não continue acontecendo. Discutir ata virou
subterfúgio para fazer discurso, muitas vezes desvirtuando totalmente
o propósito. Isso é uma absoluta afronta ao Regimento. Peço a V.
Exa., insistentemente, que use o Regimento para que a discussão da
ata se atenha estritamente ao que prevê o Regimento.

O Sr. Presidente - Não havendo retificação a ser feita, dou a ata por
aprovada.
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2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

Questões de Ordem
O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, serei breve, só que o

Deputado que me antecedeu se inscreveu para discutir a ata, mas não
o fez. Ele se manifestou sobre questão regimental, que é muito séria.
Concordo que o Regimento tem de ser respeitado. Só que ele se
inscreveu para discutir a ata. Quando me inscrevi para discutir a ata,
foi o que fiz, relatando o que ocorreu na reunião da tarde. Relatei
apenas os fatos. O que ele acabou de fazer foi uma questão de ordem
no momento de discutir a ata. Queria que a Mesa registrasse isso.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - O Deputado que me antecedeu
não discutiu a ata, não ouviu nenhum adendo, não apontou erro
nenhum da ata, nenhuma omissão. O Deputado que me antecedeu,
chamado Weliton Prado, tem de parar de ser aparecido. Amanhã, ele
estará com uma melancia enorme na cabeça. V. Exa. tem de
entender, Deputado Weliton Prado, que já é antigo nesta Casa e não
pode ficar nesta ( - palavra expungida por determinação do Sr.
Presidente). Sr. Presidente, isso é um ( - palavra expungida por
determinação do Sr. Presidente). A realidade é essa. É um ( - palavra
expungida por determinação do Sr. Presidente) pela maneira que está
procedendo.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado Alencar da
Silveira Jr. que se contenha. V. Exa. está transgredindo o Regimento
Interno da Casa.

O Deputado Weliton Prado - Sr. Presidente, solicito a palavra pelo
art. 164 do Regimento Interno.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita que os Deputados
trabalhem na Assembléia procurando obter resultados positivos. Cada
Deputado deve fazer leis em benefício do povo deste Estado. Acho
que cada um deve analisar-se e verificar o que está acontecendo,
refletir sobre o que estão fazendo. Como diz a propaganda, é preciso
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analisar o voto que você deu, o voto que recebeu. Não permitirei que
sob minha Presidência ocorram discussões infrutíferas, imaturas,
infantis e desrespeitosas. Deputado Alencar da Silveira Jr., V. Exa.
não fará uso da palavra agora. A palavra será concedida, pelo art. 164
do Regimento Interno, ao Deputado Weliton Prado, que foi
desrespeitado. Por favor, V. Exa. não está com a palavra. Com a
palavra, pelo art. 164 do Regimento Interno, o Deputado Weliton
Prado, a quem pedimos maturidade em seu pronunciamento.

O Deputado Weliton Prado - Obrigado, Sr. Presidente, de maneira
alguma vou baixar o nível das discussões nesta Casa. Fui um dos
Deputados mais votados, fui o Deputado mais votado do PT, recebi
mais de 120 mil votos, que agradeço de coração. Vocês não sabem o
tamanho da nossa responsabilidade. Fui o primeiro Deputado a
apresentar projeto, sou o Deputado que tem mais projetos tramitando
nesta Casa, sou o Deputado que mais participa das reuniões das
comissões, presido a Comissão de Assuntos Municipais. A
responsabilidade é muito grande. É muito feio o que está ocorrendo.
Imaginem o que as pessoas devem pensar sobre esse nível das
discussões.

Temos de ter firmeza, coragem e determinação para, de fato,
defender a população de Minas Gerais. Podem ter certeza de que
isso, graças a Deus, não me falta. Não tenho medo de peitar uma
empresa poderosíssima que tem um faturamento de
R$2.000.000.000,00. Pela primeira vez vi um movimento acontecer de
forma firme, com coragem de peitar uma empresa poderosa, que tem
muita influência em toda a mídia, em todos os grandes veículos de
comunicação porque gasta muito em publicidade, com orçamento em
torno de R$100.000.000,00. Às vezes questionamos o fato de ela
gastar tanto em publicidade se praticamente detém o monopólio.
Detém o monópolio porque gasta. Fica aí essa interrogação. Gasta-se
com publicidade quando há um concorrente. Quando se é único por
que se gastar tanto em publicidade?

Então é um jogo pesado, estamos sofrendo perseguições, aliás, já
recebemos ameaças de morte. Sabemos que a pressão política aqui
nesta Casa é também muito grande. Conversei com alguns jornalistas
de vários veículos de comunicação que prestaram a sua
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solidariedade, disseram que a campanha deveria continuar com
firmeza, deram conselhos. Sabemos que realmente é uma luta muito
pesada, árdua, mas não vamos parar, não baixaremos a cabeça em
momento nenhum, porque na população de Minas muitas pessoas
não têm condições de pagar o valor de uma tarifa tão elevada.

Aliás, a esse Deputado que falou de forma ofensiva, gostaria de
contra-atacar de uma forma muito serena, lembrando D. Luciano
Mendes, Presidente da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil,
que morreu lutando, defendendo uma tarifa humanitária para a conta
de luz. Durante uma entrevista do Sindieletro, perguntaram ao D.
Luciano, ex-Presidente da CNBB, o que ele tinha ouvido da
comunidade sobre as tarifas de energia elétrica. D. Luciano
respondeu: “Temos encontrado muito sofrimento. As contas são muito
elevadas e não se trata de ter água quente para o banho, mas de
poder acender algumas luzes para enfrentar a noite; para que os
idosos possam tomar um remédio e as mães possam amamentar o
filho. Muitas pessoas não têm emprego ou a renda não dá nem para
se alimentar. O desconforto é ter na conta de luz o maior problema de
equilíbrio do orçamento doméstico. Muitas pessoas pedem orientação
técnica da Cemig para reduzir o consumo sem perder o direito à
energia e também não são atendidas.” Portanto, esse é um exemplo
que deve ser seguido.

Neste momento, gostaria de, mais uma vez, convocar a população
de Minas Gerais para assinar o abaixo-assinado. Entregaremos mais
de meio milhão de assinaturas na audiência pública para que
encaminhem as propostas. Está aqui o “e-mail” que divulgaremos.
Solicitaremos também ao Presidente desta Casa que divulgue o “e-
mail” da Aneel na TV Assembléia a fim de que os cidadãos
encaminhem as suas propostas, que precisam ser analisadas. Então,
é dessa maneira que se faz. É com muito trabalho, compreendemos o
posicionamento, sabemos que não agradaremos a todos. Muitos vão
considerar a questão política, partidária, e, infelizmente, não deveria
acontecer dessa forma. Poderá haver muitas divergências, mas
devemos colocá-las de lado, não podemos entrar nas questões
pessoais. Tenho muito respeito ao Deputado que me antecedeu e de
forma nenhuma o tratarei como V. Exa. me tratou.



345

Nesta Casa, não devemos levar as discussões políticas para o lado
pessoal. De maneira alguma, farei isso. Nunca fiz ataque a
Deputados. Divergimos por várias vezes de muitos Deputados como
os Deputados Domingos Sávio, Líder da Maioria; Zé Maia; Miguel
Martini, mas nunca ofendendo ou levando para o lado pessoal,
sempre com muito respeito, no campo da consciência. Podem ter
certeza que não fico ofendido e desculpo V. Exa.

Questão de Ordem
O Deputado Domingos Sávio - Obrigado, Sr. Presidente. Serei

breve. Gostaria de cumprimentar V. Exa. pela forma serena como tem
conduzido os trabalhos. Quero também reiterar que precisamos ficar
presos ao nosso Regimento, não no sentido de cercear a liberdade de
qualquer um dos colegas, pelo contrário, para garantir que a Casa
funcione em um ambiente democrático, como é próprio do Parlamento
mineiro, até porque sabemos que o jogo político faz parte do processo
e se não for controlado acaba ocorrendo abuso. Então, a minha
manifestação foi no sentido de que quando alguém discute a ata e, de
repente, passa a fazer a defesa de uma outra tese, o que é legítimo,
isso é apenas um subterfúgio e precisa ser corrigido. É justamente
para ganharmos tempo, pois precisamos votar projetos importantes,
vetos que estão trancando a pauta para que outros projetos em
discussão cheguem aqui. Para concluir, apresentei hoje uma emenda
a um projeto do governo do Estado que discute questões tributárias e,
portanto, nos possibilita algum tipo de emenda dessa natureza,
corrigindo o que no meu entendimento foi uma injustiça no final do ano
passado. No final do ano passado, em boa hora, no projeto que
concedeu isenção de ICMS a vários produtos e anistiou contribuintes
mineiros, foi dada também uma espécie de isenção, uma tarifa zero
para a taxa de segurança pública em eventos esportivos oficiais
realizados no Mineirão e no Independência. O que me pareceu
estranho foi não estendê-la a outros estádios esportivos. O Mineirão é
público, mas o Independência é particular. Fizemos uma emenda e já
queremos, de antemão, o apoio dos colegas para que todos os
estádios tenham essa isenção, como o Ipatingão, o Farião, os
estádios de Sete Lagoas, Uberaba e Uberlândia. Por que privilegiar
um clube com isenção dessa taxa e não o fazer para os outros? Isso é



346

para citar um exemplo de algo que está tramitando nesta Casa e que
precisa da nossa atenção. Outro exemplo é a votação daquele outro
projeto que tratou de garantir a condição de efetividade do cargo
efetivo para serventes e professores designados. Está havendo uma
polêmica porque Diretoras e Vice-Diretoras estão tendo dificuldades
para garantir essa condição no cargo. Já estamos trabalhando para
que isso seja corrigido. Apenas reitero esse raciocínio. Como Líder da
Maioria, quero dizer que a Maioria quer votar, quer fazer com que esta
Casa trabalhe, produza, respeitando o direito de cada um fazer seu
proselitismo, respeitando o Regimento e os demais colegas.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Pela ordem, Sr. Presidente.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado Alencar da

Silveira Jr. que, nos termos do § 4º do art. 166 do Regimento Interno,
sobre a mesma questão de ordem o Deputado só poderá falar uma
vez.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Quero discutir a ata.
O Sr. Presidente - A Presidência informa ao Deputado que V. Exa. já

usou da palavra para discutir a ata e que, nos termos do § 1º do art.
24 do Regimento Interno, o Deputado só poderá fazê-lo uma vez.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Discuti a ata. Agora, quero falar
pela ordem. Gostaria de pedir a V. Exa. somente 30 segundos para
um esclarecimento ao Plenário. Também fui citado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Vou cumprir fielmente o Regimento Interno. V.
Exa. não foi citado da maneira como está entendendo. Ser citado não
quer dizer que pode fazer uso da palavra pelo art. 164 do Regimento
Interno. V.Exa. poderia, sim, fazê-lo se fosse citado de uma forma
desrespeitosa ou ofensiva. Por isso a Presidência não vai conceder o
que V. Exa. não tem direito.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único, do

Veto Total à Proposição de Lei nº 18.024, que dispõe sobre
organismos geneticamente modificados - OGMs - no Estado. A
Comissão Especial perdeu prazo para emitir seu parecer e foi
designado como relator em Plenário o Deputado Antônio Carlos
Arantes, que opinou pela manutenção do veto. Continua em discussão
o veto. Com a palavra, para discutir, o Deputado Carlin Moura, que
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ainda dispõe de 55 minutos para seu pronunciamento.
O Deputado Carlin Moura - Estamos na continuação da discussão

do veto total oposto pelo Governador do Estado ao Projeto de Lei nº
261/2007, que regulamenta os organismos geneticamente
modificados, de autoria do Deputado Padre João. A discussão desse
veto vem a calhar. Considero o momento oportuno. Acredito que a
discussão do veto oposto a esse projeto é o maior exemplo do que
denigre a imagem do Parlamento. O que prejudica a imagem do
Parlamento? Será que a atitude guerreira, aguerrida, permanente do
ilustre Deputado Weliton Prado, que está freqüentemente defendendo
os interesses do povo de Minas Gerais, com muita bravura, prejudica
a imagem do parlamento? Na minha opinião, a atitude do ilustre
Deputado Weliton Prado não denigre a imagem do Parlamento, pelo
contrário, tal atitude reforça o papel do Parlamento, que é de ouvir o
clamor do povo. Quando ele levanta firmemente a bandeira em defesa
da redução da taxa de energia elétrica, está reproduzindo o
sentimento do povo.

Ilustres Deputados e Deputadas, quando um projeto tramita por
todas as comissões de mérito desta Casa, passa pela análise e pelo
debate profundo do conjunto dos Deputados, que o aprovam por
unanimidade nesta Casa... É importante lembrar e relembrar que, no
final de 2007, ele foi aprovado por unanimidade no Plenário desta
Casa, por meio de um acordo de Lideranças, acordo entre situação e
oposição, no entanto o Chefe do Poder Executivo apresenta um veto
total. O que significa isso? Significa que o Chefe do Poder Executivo
não respeita a autonomia e a independência do Poder Legislativo
mineiro. Sem dúvida, o Chefe do Executivo não tem consideração
pelo sério trabalho que os ilustres Deputados desta Assembléia de
Minas Gerais têm desenvolvido, porque esse ato tem sido
freqüentemente realizado por ele. Ao vetar as decisões desta Casa, o
Governador está desconsiderando o papel do parlamento. Talvez,
neste momento, caiba a forte frase usada pelo Deputado: “Não
podemos aceitar isso”. A nossa Comissão de Constituição e Justiça é
uma das mais competentes e sérias desta Casa. Este projeto passou
por ela e recebeu o brilhante voto do Deputado Delvito Alves, que
avaliou sua questão. É importante entendermos que o projeto
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começou a tramitar na legislatura passada. Já à época a Comissão de
Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do
Projeto de Lei nº 12/2003, cujo conteúdo é idêntico ao do Projeto de
Lei nº 261/2007, em discussão. Na época, a Comissão de
Constituição e Justiça, para sanar as irregularidades do projeto,
apresentou um substitutivo, cujo conteúdo é o mesmo que foi
aprovado para o Plenário desta Casa. Com muito prazer, concedo
aparte ao ilustre Deputado Alencar da Silveira Jr., para que possa
discutir o veto do Governador Aécio Neves, que desconsiderou o
trabalho do conjunto de Deputados e Deputadas desta Casa. Quero
ouvir V. Exa. falar do veto, motivo da minha discussão nesta tribuna.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. (em aparte) - Com certeza,
Deputado. Estou aparteando V. Exa. e votarei o veto. No início da sua
fala, V. Exa se referiu ao Deputado Weliton Prado.

Gostaria de comunicar a V. Exa. e a este Plenário que estou
pedindo providências ao Ministério Público Eleitoral, porque o nobre
Deputado Weliton Prado, com seu cartaz de candidato a Prefeito, está
fazendo propaganda eleitoral fora do horário. Nós, Deputado, temos
de preservar nossa imagem, temos de preservar a televisão, porque,
se amanhã o Ministério Público entender que isso é campanha
eleitoral a partir do momento em que, no cartaz, tem a foto do
Deputado, o “slogan” de campanha e seu nome, essa televisão que eu
criei há 13 anos vai sair do ar. Vamos perder nosso canal de televisão.
Se o Deputado Weliton Prado quer fazer campanha, deve fazê-la em
outra Assembléia, mas nesta não. Em todas as reuniões que fizemos
com o Ministério Público Eleitoral, ficou bem claro que não podemos
fazer campanha política, que temos de defender idéias. Não podemos
fazer campanha política desta tribuna, deste microfone.

Amanhã estarei encaminhando, para a constatação de toda esta
Casa, ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal, a
imagem desse cartaz eleitoral. O Deputado Dalmo, conhecedor da
área, pode falar, e outros Deputados desta Casa também. Não
podemos ficar exibindo propaganda eleitoral desta tribuna. Gostaria
de agradecer a V. Exa. este espaço e, com certeza, analisarei o veto
do Governador Aécio Neves.

O Deputado Carlin Moura - Agradeço o aparte do nobre Deputado
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Alencar da Silveira Jr. Confesso nobre Deputado, que, a par de estar
estarrecido com a atitude do Governador do Estado, que não respeita
a autonomia e a independência do Parlamento mineiro, me causa
estranheza o pronunciamento de V. Exa. Ao opor um veto total a um
projeto que foi amplamente discutido, aprovado em todas as
comissões temáticas e no Plenário desta Casa por meio de um
Acordo de Lideranças, o Chefe do Poder Executivo demonstra um
profundo desrespeito pelo Parlamento mineiro. Estranheza maior me
causa, nobre Deputado Alencar da Silveira Jr., V. Exa., no seio do
Plenário do Parlamento mineiro, querer impor censura à
independência da fala de um parlamentar de Minas Gerais. Caso isso
aconteça, onde vai parar a nossa democracia? Respeito
profundamente a opinião de V. Exa., mas o nobre Deputado Weliton
Prado está no seu legítimo dever e direito do exercício pleno do
mandato legislativo, na defesa dos interesses do povo de Minas
Gerais, justamente a 12 dias de uma audiência que, sem dúvida
nenhuma, será uma das mais importantes para o povo de Minas
Gerais, ou seja, a audiência pública do dia 28 de fevereiro, da Agência
Nacional de Energia Elétrica - Aneel. Nessa audiência pública o povo
vai querer saber por que aqui, em Minas Gerais, temos a energia
elétrica mais cara do Brasil se a Aneel regulamenta a taxa de energia
elétrica em 26 Estados. Vai querer saber também por que temos a
energia elétrica mais cara do Brasil, se os 10 impostos de
competência federal, colocados na época do Sr. Fernando Henrique
Cardoso, também incidem nos outros Estados. O povo vai querer
saber se o Presidente Lula tem alguma coisa a ver com o maior ICMS
cobrado sobre a conta de luz do País.

O Sr. Presidente - Deputado Carlin Moura, de acordo com o art. 159,
inciso I, durante a discussão do veto, o Deputado não pode desviar-se
da matéria em debate. A Presidência solicita a V. Exa. que se
mantenha na discussão do veto, se for possível.

O Deputado Carlin Moura - Peço desculpas ao nosso grande
Presidente, pois isso aconteceu em função do aparte do Deputado
Alencar da Silveira Jr. Retomaremos a discussão.

O Deputado Alencar da Silveira Jr. - Peço um aparte, Deputado
Carlin Moura.
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O Deputado Carlin Moura - Nobre Deputado, não poderei conceder-
lhe aparte, senão desrespeitarei o Regimento e a orientação do meu
Presidente, que é um dos mais ilustres e compreensivos desta Casa,
além de ser um grande regimentalista. Retomarei a discussão do veto.
O Governador desrespeitou a autonomia desta Casa, pois a Comissão
de Constituição e Justiça, de alta competência e conhecimento
jurídico, e presidida pelo ilustre Deputado Dalmo Ribeiro Silva, com a
relatoria do ilustre Deputado Delvito Alves, afirmou que o projeto de
2003, do Deputado Padre João, que foi reeditado nesta legislatura, já
estava com a chancela da constitucionalidade. A Comissão
apresentou o substitutivo justamente para adequar a nossa legislação
à Lei Federal nº 11.105, de 2005. O substitutivo foi apresentado com o
objetivo de adequar a legislação, e a Comissão de Constituição e
Justiça entendeu que, quando se examina a legislação federal relativa
aos organismos geneticamente modificados, se percebe que a União
procurou conferir ao assunto uma importância fundamental para o
controle das práticas e técnicas de engenharia genética aplicáveis ao
ser humano, aos animais e às plantas, bem como ao meio ambiente.
Resumindo isso para o nosso povo e ao trabalhador que nos vê, está
em discussão nesta Casa a regulamentação dos organismos
geneticamente modificados, para que a ganância pelo lucro
exorbitante não prevaleça sobre a vida e o meio ambiente. O projeto
de lei do Padre João, que é um grande entendedor do assunto, é para
resguardar a saúde pública, o nosso meio ambiente e a segurança
alimentar do nosso povo, de acordo também com a legislação federal.
Por meio desse projeto de lei, Minas Gerais apenas acrescentou e
modificou alguns pontos, que foram devidamente consensuais no
Plenário desta Casa. Portanto não faz sentido o Governador do
Estado, Chefe do Poder Executivo, vetar essa matéria. Obviamente,
como foi dito pela Comissão, o espírito é dar um tratamento, cercado
de todas as cautelas possíveis, ao uso das técnicas da engenharia
genética na construção, no cultivo, na manipulação, no transporte, no
consumo, na liberação e na descarga dos organismos geneticamente
modificados e derivados. Foi sobre isso que os Deputados e as
Deputadas desta Casa se debruçaram desde 2003. Antes mesmo
dessa época, em 1999, já se discutia a questão nesta Casa. Como
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poderemos jogar uma discussão que durou sete, oito, nove anos fora
diante de uma opinião do Chefe do Poder Executivo?
Transformaremos Minas Gerais em uma monarquia? Já não bastam
as leis delegadas? Toda lei aprovada por esta Casa tem de ser
vetada? Minas Gerais não pode aceitar uma situação dessa, sob pena
de, nobre Deputado Weliton Prado, continuarmos a ser manchetes
dos jornais dos outros Estados, pois os de Minas Gerais têm um amor
perpétuo e platônico pelo nosso Governador. Contudo, a imprensa
paulista e carioca tem razão quando questiona a independência da
Casa Legislativa de Minas Gerais. Será que sempre bateremos palma
quando o jornal “Folha de S. Paulo” estampar uma matéria sobre a
realidade das cadeias públicas de Minas Gerais? Viremos à tribuna
para dizer que Minas Gerais está sendo agredida pela imprensa
paulista? Então acabaremos com a independência da Assembléia
Legislativa e da imprensa? Não podemos permitir isso. O que está em
discussão é a autonomia deste Parlamento. Não podemos
compactuar com esse veto diante de uma matéria de extrema
importância que já foi discutida.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Gostaria de agradecer-lhe,
Deputado Carlin Moura, e seguindo a linha do raciocínio de V. Exa.,
acho que é muito importante que, de forma embasada, possamos
trazer ao conhecimento dos Deputados da Casa o teor do projeto do
Deputado Padre João e trabalhar a conscientização pela derrubada
desse veto na Casa. Havia um acordo pela aprovação do projeto, que
foi aprovado e, infelizmente, foi vetado pelo Governador. Não gostaria
de sair do tema, mas, com todo respeito ao Presidente Deputado
Doutor Viana, quero dizer em relação ao material do Deputado que
me sucedeu - não sei se é permitido colocar, se não for já voltarei ao
tema -, que sou autor do projeto de lei que nesta Casa diminui o ICMs
da conta de energia elétrica. Como parlamentar temos o dever de
divulgar todas as nossas ações. Solicitamos uma consultoria à
Procuradoria e ao Tribunal Regional Eleitoral. Sabemos muito bem
dos nossos direitos. Nunca perdi um processo eleitoral. Sabemos que
ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Nunca vi um louco
jogando pedra em árvore que não dá fruto. Sabemos que
incomodamos muito. Continuaremos a incomodar sem baixar a
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cabeça. Este projeto de grande importância, com certeza, incomodou
muito. Infelizmente, o projeto foi vetado. Temos todas as condições de
realizar um trabalho de conscientização na Casa, inclusive de
pressão, para termos número de votos suficiente para derrubar o veto
do Governador.

O Deputado Carlin Moura - Agradeço o aparte, Deputado Weliton
Prado. É interessante, nobre Deputado, entender quem está por trás
desse veto. Por que um veto a um projeto que trata dos organismos
geneticamente modificados, amplamente discutido com o conjunto dos
Deputados e Deputadas da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
na sua fase final, recebe um veto que, no mínimo, é incompreensível?
Quais os interesses estão envolvidos nesse veto? Será que são os
interesses das grandes multinacionais da soja ou do milho, em
detrimento do agricultor familiar do Triângulo Mineiro, do Norte de
Minas, da Zona da Mata, daquele produtor rural mineiro que trabalha
arduamente para ter um produto de qualidade na mesa do
consumidor, um produto que não agrida à saúde do consumidor?
Mesmo que esse produto tenha um preço de produção um pouco mais
elevado, dá uma qualidade de vida maior. Por que será que esse
projeto foi vetado? No caso, faço questão de repetir o histórico da
tramitação desse projeto para que os nossos telespectadores possam
compreender. O povo, às vezes, fala que os Deputados não fazem
nada, não trabalham e não apresentam resultados, nobre Deputado
Getúlio Neiva. Às vezes, o povo fala conosco: “Os Deputados não
fazem nada”. Vejam o que esta Casa Legislativa fez em relação a
esse projeto para chegar na ponta final da linha de produção, e o Sr.
Governador de Estado, desrespeitando a independência e a
autonomia do Poder Legislativo, em apenas uma canetada, joga tudo
na lata de lixo. Então, nada do que fizemos valeu à pena?

A Comissão de Constituição e Justiça fez um histórico muito
brilhante alertando que se tratava de matéria de alta complexidade,
que lida com a essência dos seres vivos e o conhecimento de suas
implicações que ainda são restritos a pesquisadores, a professores
universitários e cientistas. Para se ter uma idéia, a Comissão de
Constituição e Justiça cita o primeiro seminário que será realizado
pelo Supremo Tribunal Federal, que discutirá essa matéria. Menciono
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isso para os senhores terem uma noção de como a questão se arrasta
corretamente, no bom sentido de que a discussão foi feita e
amadurecida paulatinamente, no seu devido momento e com as suas
devidas comissões, que emitiram parecer. Em 1999, houve um projeto
parecido e idêntico, de autoria do ilustre ex-Deputado desta Casa, o
nosso querido Edson Rezende, que presidiu o Ceasa-MG e conhece
muito sobre agricultura e organismo geneticamente modificado. No
parecer, quando da votação do Projeto nº 451/99, do ex-Deputado
Edson Rezende, a Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
salientou que “a temática relativa aos organismos geneticamente
modificados, pelo seu caráter inovador e até mesmo revolucionário,
despertava na população, a um só tempo, fascínio e inquietação, ao
envolver aspectos ligados à produção de alimentos, à saúde humana
e à proteção do meio ambiente, mediante o uso de técnicas de
engenharia genética na produção e no desenvolvimento de plantas ou
animais pela incorporação de genes de outras espécies”.

O Deputado Almir Paraca (em aparte) - Nobre Deputado Carlin
Moura, nobre Deputado Padre João, gostaria de chamar a atenção
para um outro aspecto. O Deputado Carlin Moura fala sobre todo o
trabalho, todo o tempo dedicado ao trabalho técnico da assessoria da
Casa, o que está plenamente registrado no processo que o Deputado
tem em mãos e ainda demonstra que esta Casa primou pela técnica
legislativa para chegar à aprovação final do projeto do Deputado
Padre João. Além disso, sabemos que, para fazer com que as
matérias efetivamente entrem na pauta da Assembléia, é preciso
haver também todo um processo de negociação, principalmente
quando essas matérias são frutos de apresentações e formulações
vindas da Oposição. Assim aconteceu também com esse projeto.
Então é mais grave ainda, porque estamos sepultando todo um
esforço de negociação, articulação e entendimento com as Lideranças
das diversas bancadas aqui representadas. Tudo isso vira letra morta,
em função do veto do Governador. Portanto é preciso que
aprofundemos o nosso processo de articulação e negociação para
que outros esforços em curso também não sofram da mesma solução
como a encontrada, a fim de não se deixar vigorar um sentimento
legítimo, uma proposta legítima que passou por todos os fóruns
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técnicos e também - e quero ressaltar isso - por esse crivo político e
um esforço de consulta, debate, diálogo e negociação. Também
chamo a atenção, nobre Deputado Carlin Moura, para um sentimento
de inadequação. Estava em uma solenidade aqui, no Teatro da
Assembléia - e esta ocorre ainda -, um evento oficial da Casa, que é o
primeiro ato no Brasil, e talvez no mundo, como desdobramento do
lançamento ocorrido ontem pela Unesco, um organismo das Nações
Unidas, em Paris, na França, do Ano Internacional do Planeta. Esse é
um esforço mundial de todos os organismos internacionais que se
preocupam efetivamente com o patrimônio da vida no planeta - é
disso que trata a matéria. Quem não entrou ainda nessa cruzada
precisa participar e sintonizar, para que consigamos promover uma
virada civilizacional. Por meio de ações como essa proposta pelo
Deputado Padre João, ações que regulamentam e traduzem esse
espírito, é que podemos efetivamente nos aproximar e inspirar para
que essa evocação imensa de proteção da vida e biodiversidade se
afirme, ganhe corpo e se estabeleça entre nós. Portanto, a
inadequação é essa: ao mesmo tempo que este ato público, que
acontece nesta Casa, e vai ao ar pela TV Assembléia, ressaltando e
promovendo o Ano Internacional do Planeta, com todas as suas
implicações, também discutimos um veto do Governador do Estado,
que vai na contramão desse processo. Não é uma ação isolada, mas,
certamente, não é exclusiva de Minas Gerais. Sabemos que são
enfrentamentos que estão acontecendo em nível nacional e até
mesmo internacional, e que, por trás dessas iniciativas, há interesses
econômicos muito poderosos. Precisamos fazer com que processos e
esforços como esse, realmente vinguem. Portanto, nobre Deputado,
nos irmanamos com a sua defesa e com a sua argumentação.
Também nos solidarizamos com o Deputado Padre João, que é um
Deputado extremamente atuante, respeitado, prestigiado por todos
nesta Casa, que tem feito um grande trabalho e que também fez
referência e justiça ao ex-Deputado Edson Rezende para que
possamos, de fato, aprofundar essa discussão neste importante
momento, sintonizados com o Ano Internacional do Planeta. Quem
sabe, a Assembléia de Minas mais uma vez se firme e dê o tom a
essa discussão política fundamental, que é a defesa da vida, da
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biodiversidade e dos interesses mais legítimos e verdadeiros do povo
brasileiro, e não apenas de pequenos agricultores e agricultores
familiares. Sei que o Deputado Padre João também acompanha um
trabalho relativo à segurança alimentar e nutricional, que é a defesa
do patrimônio genético das sementes crioulas, das sementes originais,
que estão sob controle da população, e que, para usá-las e produzi-
las não é preciso pagar “royalties” a quem quer que seja. Basta fazer
uma boa manutenção, que poderá utilizá-las, safra após safra. Não
são sementes estéreis, que só dão uma safra. Toda essa discussão
está incluída. Portanto, nobre Deputado Carlin Moura, estamos com V.
Exa. e com a nossa Bancada, firmes nessa discussão para preservar
todos esses interesses, todas essas visões que estão presentes,
implicadas no projeto do Deputado Padre João. Muito obrigado.

O Deputado Carlin Moura - Nobre Deputado Almir Paraca, V. Exa.
levanta uma questão de profunda filosofia. Sem dúvida alguma, o
mundo globalizado, o mundo da modernidade, pressupõe as co-
responsabilidades, pressupõe o pleno funcionamento da democracia.
E o pleno funcionamento da democracia pressupõe o funcionamento
das instituições: na esfera pública, do Legislativo, do Executivo, do
Ministério Público e, na esfera social, na esfera privada, das
associações, dos movimentos populares, das organizações não
governamentais. É esse funcionamento harmônico que faz o controle
de uma modernidade voltada para o bem da maioria, para o bem da
humanidade, porque, quando essas instituições passam a defender
interesses privados ou simplesmente do lucro, a própria vida do ser
humano é que está em jogo. Quanto à questão dos organismos
geneticamente modificados, V. Exa. abordou o ponto central, ou seja,
se vamos transformar o alimento do povo, do trabalhador, em uma
mercadoria que se vende pelo preço imposto pelos grandes
monopólios das grandes empresas de sementes, que hoje são cinco
ou seis no mundo inteiro. Esse projeto é, sem dúvida alguma, para
garantir que o Estado, que o poder público faça o controle social
desses interesses privados. Nessa hora, o Parlamento tem de ser
respeitado. Nessa hora, a sociedade civil tem de ser respeitada.
Nessa hora, o debate tem de ser respeitado, sob pena de estarmos
subservientes e à mercê do interesse privatista, do interesse de
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pequenos grupos econômicos. São projetos dessa natureza que
garantem o pleno funcionamento da democracia. Quando chega o
Chefe do Poder Executivo, desrespeitando um Acordo de Lideranças,
desrespeitando o amplo debate travado no Plenário da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, veta integralmente um projeto dessa
natureza, ele o faz a serviço de quem? Quem será beneficiado por
esse veto? Qual é o interesse que está sendo protegido com esse
veto? O interesse público? O interesse do pequeno produtor? Do
médio produtor? Ou o interesse do grande produtor brasileiro que não
mexe com semente geneticamente modificada, que tem seus próprios
meios naturais, como, por exemplo, as sementes desenvolvidas por
nossas empresas de pesquisa, pela Emater, pela Fapemig, pela
Embrapa, a grande empresa de pesquisa brasileira? Esse é o grande
debate. E o projeto não tem nenhum vício de constitucionalidade ou
de legalidade atestado por nossa Comissão de Constituição e Justiça,
uma das mais competentes desta Casa, da qual participam alguns dos
Deputados mais brilhantes e mais ilustres. E a Comissão de
Constituição e Justiça já dizia que, sem sombra de dúvida, legislar
sobre organismo geneticamente modificado no nível estadual para
atender a peculiaridades regionais é uma tarefa realmente difícil. Mas
esta Casa não se furtou a fazer esse debate, que foi bem feito.
Promovemos diversos fóruns e um seminário para discutir o assunto.
Trouxemos especialistas sobre o tema. Abrimos mão de coisas que,
no nosso entendimento, no meu entendimento pessoal e no do Padre
João, poderíamos avançar ainda mais aqui, no projeto. Mas, em nome
do consenso de cada unidade, abrimos mão de alguns pontos. Foi
acordado pelo conjunto, pelo pleno desta Casa, pela unanimidade dos
Deputados. Aí, vem o Governador do Estado e veta logo no momento
em que Minas Gerais procura se apresentar para o Brasil como o
Estado da modernidade. Que modernidade é essa? Será que é
moderno não respeitar o Parlamento? Será que é moderno tentar
impor a censura à imprensa? Depois de impor a censura à imprensa
em Minas, querem impor a censura até à imprensa de São Paulo, do
Rio de Janeiro e do Brasil. Tentar esconder nossas dificuldades,
nossas mazelas? Temos de ter a humildade de enxergar que
dificuldades e mazelas fazem parte do nosso dia-a-dia. Para resolver
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nossas dificuldades e nossas mazelas, o primeiro passo é reconhecê-
las. Não há como enfrentar as dificuldades de Minas Gerais se não
procurarmos enfrentá-las, se encobrirmos, se acobertarmos nossas
dificuldades. Temos de ter a lucidez e, a firmeza, de enfrentar nossos
problemas, nossas dificuldades, de enfrentar nossa conta de energia
elétrica, de enfrentar o problema da superlotação nas cadeias públicas
de Minas Gerais e de enfrentar o problema dos organismos
geneticamente modificados. A Comissão de Constituição e Justiça, ao
examinar o projeto de lei de autoria do Deputado Padre João,
constatou - palavras da nossa Comissão de Constituição e Justiça -
que a maioria das propostas constantes no projeto de lei continham as
mesmas exigências estabelecidas na legislação federal, relacionadas
ao exercício do poder de polícia administrativa em matéria ambiental e
de saúde pública.

Ora, as autorizações e os registros federais têm validade federal.
Além disso, os licenciamentos ambientais concedidos por órgãos
federais vinculam os demais entes federados. Como tais ações e atos
administrativos são privativos da União, sua exigência em nível
estadual configura violação ao princípio federativo. Foi feita a
adequação a isso, e têm que adequar a nossa realidade regional, pois
a duplicidade de fiscalização por mais de um ente da federação no
exercício do poder de polícia não tem cabimento. A Comissão de
Constituição e Justiça apontou esse problema e o sanou no seu
substitutivo. Ela apresentou um substitutivo que se adequava à
realidade de Minas Gerais. Esse foi o entendimento apresentado pela
Comissão, e houve consenso nesta Casa quanto a isso.

Saliento, nobre Presidente, mais uma vez, que considero esse tema
de fundamental importância. Mais uma vez, percebo o desinteresse de
alguns Deputados e Deputadas pela discussão da matéria. Quando é
para discutir o que o Deputado Weliton Prado falou ou deixou de falar,
o que pode ou não falar, ou se o Deputado Weliton Prado é isso ou
aquilo, percebemos vários Deputados festivos e bravos tentando
impor censura ao Deputado Weliton Prado. Mas, quando é para
discutir questões que abordam aspectos que podem, no bom sentido,
incomodar o Governador do Estado, os Deputados da base governista
têm certa dificuldade em fazer a discussão.
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Sr. Presidente, pela falta de quórum, mais uma vez solicito, de
plano, o encerramento desta sessão, resguardando para a próxima
reunião o restante do tempo que falta para concluir minha discussão.

Digo ao povo de Minas Gerais que, se esta Casa mantiver esse veto
do Governador do Estado, ela estará prestando um desserviço à
agricultura de Minas Gerais e à autonomia e independência do Poder
Legislativo de Minas Gerais. O projeto está sendo debatido há, no
mínimo, nove anos, desde 1999, na época do Deputado Edson
Resende, sem falar no projeto do Deputado Padre João, de 2003.

Questão de Ordem
O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, pretendo continuar esta

discussão amanhã, com o resto do tempo que me falta e peço
encerramento, de plano, da reunião.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a extraordinária de
amanhã, dia 14, às 9 horas, nos termos do edital de convocação, e
para a ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do
dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 14/2/2008

Presidência dos Deputados José Henrique e Eros Biondini
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei nº 18.024; discursos dos Deputados Carlin Moura e
Padre João; questão de ordem - Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Adalclever Lopes - Ademir
Lucas - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio
Carlos Arantes - Antônio Genaro - Antônio Júlio - Bráulio Braz - Carlin
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Moura - Carlos Mosconi - Carlos Pimenta - Célio Moreira - Chico Uejo
- Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval
Ângelo - Elisa Costa - Eros Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan -
Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira -
Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz
Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar - Paulo Guedes -
Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo
Magalhães - Rosângela Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza
Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio - Vanderlei Miranda -
Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia - Zezé
Perrella.

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

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

1ª Parte
Ata

- O Deputado Carlos Pimenta, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
2ª Fase

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

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único, do

Veto Total à Proposição de Lei nº 18.024, que dispõe sobre os
organismos geneticamente modificados - OGMs - no Estado. A
Comissão Especial perdeu o prazo para emitir parecer. Designado
relator em Plenário, o Deputado Antônio Carlos Arantes opinou pela
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manutenção do veto. Continua em discussão o veto. Com a palavra,
para discutir, o Deputado Carlin Moura, que ainda dispõe de 16
minutos para o seu pronunciamento.

O Deputado Carlin Moura - Exmo. Sr. Presidente, Deputados,
Deputadas, telespectadores da TV Assembléia, vamos prosseguir a
discussão do veto do Governador do Estado ao Projeto de Lei nº
261/2007, do Deputado Padre João. Retomamos essa discussão
nesta manhã com quórum mais qualificado, o que é importante,
porque o tema em debate é de fundamental importância para este
Parlamento e para o povo de Minas Gerais. Qual o ponto central
desse veto? Estamos debatendo a regulamentação dos organismos
geneticamente modificados. Esse tema começou a tramitar nesta
Casa em 1999, com um projeto do ex-Deputado Edson Rezende.
Como não havia legislação federal, ele não vingou. Posteriormente, a
matéria passou a ser regulamentada pela legislação federal.

Em 2003, o Deputado Padre João apresentou o Projeto nº 12/2003,
cujo objetivo era adequar a legislação federal às especificidades
regionais, ou seja, à realidade mineira. O projeto tramitou, a legislatura
acabou, e o Deputado Padre João o reapresentou, o que deu origem
ao Projeto de Lei nº 261/2007. Essa discussão completa nove anos no
Plenário desta Casa. Discutir os organismos geneticamente
modificados é um assunto importante num Estado em que a força
agrícola é muito grande. É fundamental para o produtor rural, para a
economia mineira, para a segurança alimentar, para o consumidor.
Por quê? Os organismos geneticamente modificados precisam de
determinado controle, de cadastramento, de regras claras de uso e
manipulação, sob pena de termos a saúde do consumidor
comprometida e de os produtores que não têm acesso às sementes
modificadas ficarem a mercê de grandes grupos econômicos, das
multinacionais, que detêm o controle tecnológico. Qual a grande
polêmica? O projeto tramitou, passou pelas comissões de
Constituição e Justiça, de Agropecuária e pelo Plenário. No final de
2007, houve acordo entre Oposição e Situação e, por unanimidade, foi
aprovado. O Chefe do Poder Executivo, numa canetada, derruba todo
o trabalho de nove anos do Plenário desta Casa.

O Deputado Jayro Lessa (em aparte) - Deputado Carlin Moura,
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lembro que esta Casa tem muitos consultores capazes. Entretanto, a
matéria vetada pelo Governador Aécio é regulamentada por lei
federal. Uma grande comissão foi criada no Congresso Nacional, com
técnicos de todo o País e até do exterior, e fez a devida
regulamentação. Isso ocorreu a partir de um estudo profundo, com
especialistas mundialmente reconhecidos e não por técnicos, como
temos nesta casa, que não são da área.

Não acho certo a Assembléia Legislativa de Minas Gerais ou o
governo do Estado de Minas Gerais tratar desse assunto, uma vez
que existe uma lei maior, uma lei federal. Esta foi feita com muita
seriedade, não só pelos Deputados Federais, mas também por uma
comissão técnica criada em Brasília, que estudou por vários meses,
talvez anos, para fazer algo que fosse bom para o País, para a
comunidade, para a sociedade e para o produtor rural. Existe um
preço diferenciado entre uma soja genética e uma soja natural. Onde
entra uma, não vai a outra. Já existe uma regulamentação federal, e
não acho certo a Assembléia Legislativa de Minas Gerais tentar fazer
uma lei menor já que existe uma maior. Por isso, solicito aos pares do
partido que mantenham o veto do Governador e a vocês, da
Oposição, que pensem melhor, pois o mais importante são o
consumidor, o povo brasileiro e saber que a lei federal, além de ser
maior, foi melhor discutida por pessoas mais capazes de fazê-lo.

O Deputado Carlin Moura - Nobre Deputado Jayro Lessa, toda essa
discussão foi abordada pelas comissões desta Casa. O objetivo da lei
que aprovamos é adequar a legislação federal às regras que se
aplicam em Minas Gerais, sem dúvida nenhuma, às nossas
peculiaridades e particularidades. Todas as comissões desta Casa
trataram a matéria sob esse prisma. A Comissão de Constituição e
Justiça apresentou relatório do Deputado Delvito Alves. O relatório da
Comissão de Meio Ambiente é do ilustre Deputado Wander Borges,
que aborda justamente esse ponto. Vejamos o que o Deputado
Wander Borges diz em seu relatório: “É importante salientar que, na
legislatura anterior, diante da natureza polêmica da matéria e da sua
complexidade científica e tecnológica, o projeto foi objeto de
exaustivos debates nas comissões e foi distribuído. Nessas
discussões que contaram com a presença de especialistas, de
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representantes de agências governamentais, de produtores e
trabalhadores rurais e de entidades ambientalistas, constatou-se a
necessidade de o assunto ser tratado de forma homogênea em todo o
território nacional”. Ou seja, era pertinente que norma geral federal
disciplinasse o assunto, como de fato ocorreu. Ficou evidente,
contudo, a necessidade de o Estado de Minas Gerais exercer algum
tipo de controle e fiscalização sobre as atividades que envolvessem
transgênicos em nosso território, principalmente no campo da
experimentação. A Comissão de Meio Ambiente continua dizendo:
“Para possibilitar esse controle, o projeto em análise cria um cadastro
estadual das instituições que exercem aquelas atividades, bem como
impõe para o experimento de campo com organismo geneticamente
modificado o estudo e relatório de impacto ambiental. Além disso,
determina que projetos de pesquisa necessitam de parecer prévio
favorável de um órgão estadual colegiado a ser criado”. Ora, aí está a
essência da proteção do consumidor em Minas Gerais: um cadastro,
uma autorização prévia, um controle do Estado para nossa segurança
no território de Minas Gerais.

O Deputado Jayro Lessa (em aparte) - Deputado Carlin Moura, sei
da sua inteligência, capacidade, boa-vontade e de todas as suas
qualidades, mas querer criar burocraticamente algum controle, sendo
que quem controlará não tem capacidade, está errado. Colocaremos
pessoas para controlar algo grande e importante, e estas devem ser
capazes de fazer isso. Isso é tecnologia, ciência avançada e uma
coisa muito complexa, a fim de se evitar colocar qualquer burocrata
para controlar. Não teremos controle de nada, porque eles não têm
capacidade de fazê-lo, e não é por má-vontade, mas por falta de
estudo e escolaridade. Peço a você que pense um pouco, porque o
controle do Estado sobre atividades que pode desenvolver não está
certo, uma vez que já existe o controle federal. Peço a você, um rapaz
inteligente, que reveja sua posição e mantenha o veto do Governador
Aécio Neves.

O Deputado Carlin Moura - Nobre Deputado Jayro Lessa, ouso
discordar plenamente de V. Exa. Minas Gerais é um celeiro de
grandes quadros, especialmente na área de ciência e de tecnologia.
Em Minas Gerais há um dos maiores centros de pesquisa na área de
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genética. Minas Gerais está na vanguarda nesse aspecto. Uma das
maiores universidades federais está em Minas Gerais. É o Estado que
tem o maior número de instituições federais de ensino, de instituições
de pesquisa e de técnicos especializadíssimos. É a segurança do
nosso Estado que está em jogo. O cadastro e o controle desses
organismos são questões de segurança alimentar e de segurança de
mercado, sob pena de nossos produtos receberem a pecha de não
serem seguros.

Não podemos brincar com esse tipo de questão. Não podemos ser
irresponsáveis com o tratamento disso, porque o mundo moderno não
admite esse tipo de coisa. O exemplo maior, nobre Deputado, foi visto
recentemente, quando fomos relapsos no controle da nossa carne
bovina e tentamos enganar os europeus, fingindo que tínhamos o
controle. Mas os europeus, que estão mais avançados no controle
público e no controle do Estado em relação à qualidade dos produtos
alimentícios, em relação à qualidade da carne e do leite, barraram a
nossa carne bovina na Europa por irresponsabilidade do poder
público, que às vezes dificulta o controle.

O Deputado Jayro Lessa (em aparte) - Não é assim. É
irresponsabilidade do poder privado, os fazendeiros não fazem o
rastreamento.

O Deputado Carlin Moura - Nessa área, precisamos de um controle
pleno e público do processo. Resumidamente, nobre Deputado, quero
ponderar aos Deputados e Deputadas desta Assembléia Legislativa
de Minas Gerais e ao povo de Minas Gerais a atitude do Chefe do
Poder Executivo, ao desconsiderar os nove anos de trabalho que a
Assembléia Legislativa de Minas Gerais despendeu com esse projeto.
O Governador do Estado está dizendo, entre outras coisas, que a
Assembléia Legislativa não tem papel, que o parlamentar não tem
papel. Discutimos, a proposta passou pelas comissões, nós a
aprovamos, fechamos um acordo, votamos unanimemente no final de
2007, e o Governador do Estado desconsidera esse acordo,
desconsidera o papel da Assembléia Legislativa, dando um péssimo
exemplo para o funcionamento das instituições em Minas Gerais. Isso,
com certeza, será muito mal visto pelos outros Estados da Federação.
Que exemplo é esse de um Governador que não cumpre o
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compromisso firmado entre o governo e a Oposição? Que Governador
é esse que não respeita a unanimidade e o consenso trabalhado
numa Assembléia como a nossa, com grandes Deputados e
Deputadas?

Reafirmo que derrubar esse veto é, acima de tudo, garantir a
independência e a autonomia da Assembléia de Minas, especialmente
garantir a defesa do consumidor e do pequeno produtor rural. Se
fosse uma matéria polêmica, se a Casa estivesse dividida, se fosse
uma matéria com vício de inconstitucionalidade, tudo bem. Mas esse é
um projeto que, do início ao fim, foi feito observando-se todas as
normas de constitucionalidade e aquilo que é aconselhável e melhor
para o povo de Minas Gerais. E não poderia ser diferente, caso
contrário não teria o apoio unânime dos Deputados e das Deputadas
desta Casa. Então, a Bancada do PT e do PCdoB está convencida de
que derrubar esse veto do Governador do Estado é garantir a
qualidade dos produtos alimentícios geneticamente modificados, o
controle mínimo do nosso território de Minas Gerais, é garantir a
segurança alimentar para o nosso povo. É uma garantia para o
pequeno e para o médio produtor rural, para aqueles que não são
ligados aos grandes grupos multinacionais de sementes, que tentam
impor e inflacionar o mercado no nosso País.

Acima de tudo, repito e reafirmo: para garantir a independência e a
autonomia do Parlamento mineiro. Se confirmarmos esse veto,
estaremos entregando um mandato parlamentar concedido pelo povo
à caneta do Governador do Estado. Minas Gerais nunca se submeteu
a esse papel, e não será desta feita que o fará.

Conclamo, assim, as Deputadas e os Deputados a derrubar o veto
do Governador ao Projeto de Lei nº 261/2007, do Deputado Padre
João. Agir assim será garantir a autonomia e a independência da
Assembléia e proporcionar a Minas Gerais uma legislação moderna
em sintonia com a realidade científico-tecnológica atualmente em
curso no País.

O Sr. Presidente - Com a palavra, para discutir, o Deputado Padre
João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente; Srs. Deputados;
telespectadores da TV Assembléia e galerias da Casa. De antemão,
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agradeço ao nobre colega, Deputado Carlin Moura, a defesa que vem
fazendo, ontem e esta manhã, pela derrubada do veto. Externo minha
gratidão ao Deputado Carlin Moura pela convicção em relação à
matéria.

Destaco a forma desrespeitosa do Governador não somente para
com esta Casa, mas também para com os trabalhadores das
Secretarias de Meio Ambiente e de Agricultura, que emitiram nota
favorável ao projeto. Há, portanto, contradição no próprio Executivo.
Vetou um projeto de lei, aprovado por unanimidade nesta Casa e já
transformado em proposição de lei. Quero destacar a complexidade
da matéria, mas principalmente os estudos feitos a respeito. Muitos se
empenharam nesse trabalho nas comissões da Casa, em seminários,
em audiências públicas e na Comissão Técnica Nacional de
Biossegurança, da Câmara Federal. Foi votada também uma lei, em
âmbito nacional, que, reconhecemos, tem limitações. Ao tratar de
biossegurança, admite pesquisas com humanos, animais e soja, tudo
numa mesma lei. Vejo nisso um equívoco. O ser humano merece um
tratamento especial e distinto. Por natureza, a normatização também
deveria ser distinta.

O Projeto de Lei nº 261, transformado na Proposição de Lei nº
18.024, recebeu o veto do Governador. Inicialmente foi trabalhado,
portanto, recebeu um substitutivo, fruto de consenso, do entendimento
da Casa com o Executivo. As notas técnicas e as recomendações
foram acolhidas. Estas, foram oriundas do Executivo, das secretarias
envolvidas, sobretudo, das de Meio Ambiente e de Agricultura. Houve
um desrespeito à Casa e àqueles servidores do Executivo que
emitiram essas notas. O projeto recebeu as alterações e não traz
nenhum dano à iniciativa privada. Não podemos admitir a ausência do
Estado em matérias tão delicadas. Ele deve ser presente para
preservar a vida, para garantir qualidade de vida e, sobretudo, a
igualdade.

O Deputado Jayro Lessa (em aparte) - Sei que V. Exa. é estudioso e
detalhista, mas quero lembrar que temos anos e anos de experiência
em relação à carne, ao rastreamento da aftosa. Na União Européia, foi
proibida a importação de carne do Brasil, porque os frigoríficos
exportavam-na, como se ela fosse rastreada, e não era. Isso mostra
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que precisamos ter um conhecimento maior do assunto. Uma vez que
a comissão técnica da Câmara e do Senado estudou profundamente
sementes modificadas, acho que o Governador Aécio fez o certo.
Precisamos ter um conhecimento maior do assunto, pois não há corpo
técnico na Assembléia que possa opinar, com conhecimento profundo,
sobre uma semente modificada. Sabemos que os transgênicos são
mais baratos. Um saco de soja tradicional custa R$40,00. A soja
modificada custa R$24,00. Ela gasta menos inseticida, seu custo é
menor.

Volto a falar que o Governador Aécio não faltou com o respeito
dessa vez. Ele faltou em outras vezes, e não fizemos nada. Mas,
agora, acho que ele fez o certo, está completamente certo. Há uma lei
federal, estudada por anos e anos, sobre o assunto. Nós, da
Assembléia, não temos corpo técnico e científico, não podemos fazer
regulamentação de uma coisa tão importante, tão nobre e tão
perigosa para a sociedade. Peço aos Deputados do PT e do PSB que
revejam essa posição e mantenham o veto do Governador.

O Deputado Almir Paraca (em aparte) - Inicialmente, gostaríamos de
parabenizar o Deputado Padre João por essa iniciativa. Queremos
cumprimentá-lo pela sua intervenção, que muito honra a Bancada do
PT e, certamente, os Deputados desta Casa.

Ontem, à noite, próximo ao final da discussão conduzida pelo
Deputado Carlin Moura, fizemos uma intervenção. Agora pretendemos
retomar alguns pontos. Um deles - bastante explorado pelo Deputado
Carlin Moura - diz respeito ao tempo gasto em discussões e debates
com a tramitação da proposição nesta Assembléia. O projeto de lei foi
apresentado inicialmente pelo ex-Deputado Edson Rezende, hoje em
Furnas, e retomado pelo nobre Deputado Padre João. O tempo de
tramitação foi suficiente para que a matéria pudesse ser conhecida,
debatida, digerida nos seus aspectos mais controversos, mais
polêmicos. Têm razão os que alegam que a matéria é delicada.
Estamos entrando num campo novo, desconhecido, em que a
incerteza é muito grande. Esses argumentos reforçam a proposição, o
projeto apresentado pelo Deputado Padre João. É preciso calma, é
preciso ter cuidados, porque necessitamos de um mínimo de
segurança, porque estamos entrando no campo da bioética. Não
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existem pesquisas conclusivas que nos permitam saber como se
desdobram as interações dos organismos geneticamente modificados
nas cadeias alimentares, nas cadeias produtivas. É algo muito
delicado.

Devemos discutir, deliberar e normatizar esses procedimentos. O
Estado de Minas Gerais não pode se omitir de responsabilidades e
transferi-las exclusivamente para o governo federal. Sabemos que
muitas iniciativas, muitas proposições, principalmente no campo
ambiental, tiveram sua matriz nesta Assembléia. Muitas e muitas
proposições que influenciaram a política nacional - como as que estão
nas políticas de recursos hídricos - nasceram, foram gestadas em
Minas Gerais. Não é possível admitirmos que Minas Gerais não possa
discutir essa matéria, que Minas Gerais não tenha capacidade, não
tenha condições de colaborar com essa discussão e influenciar a
política nacional. Esperamos que a proposta seja defendida por esta
Casa, a fim de que vigore a disposição apresentada, consolidada e
manifestada na aprovação do projeto de lei.

Deputado Padre João, gostaríamos de chamar a atenção para outro
ponto: sabemos que as matérias apresentadas nesta Casa pela
minoria têm uma tramitação diferenciada, mais lenta, mais difícil, com
mais óbices. Isso é natural, porque o governo tenta dirigir a tramitação
desses projetos para defender seus interesses.

Quando uma matéria apresentada pela Minoria chega a ser
aprovada, há o resultado de muita negociação e acordo, como
aconteceu em relação a essa matéria em particular. Portanto, não
podemos fazer letra morta e desconsiderar todo esse esforço de
construção e de negociação que resultou na Proposição de Lei nº
18.024, do Deputado Padre João. Por esse caminho, sempre teremos
a insegurança de saber que as iniciativas da Minoria serão acolhidas e
aprovadas, mas, em um segundo momento, serão rejeitadas, vetadas
e inviabilizadas.

Deputado Padre João, mais uma vez, solidarizamo-nos com V. Exa.
por sua iniciativa e o estimulamos para que continue nessa linha de
atuação. Estaremos juntos na condução dessa discussão e na
votação desse projeto.

Retomo a discussão da propriedade e do patenteamento da vida,
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que está associada a essa questão dos organismos geneticamente
modificados. A matéria é extremamente importante e delicada.
Precisamos caminhar com muito cuidado e segurança, para não
colocarmos em risco os interesses maiores da nossa comunidade,
não somente os financeiros, que são grandes e estão controlados por
grandes corporações internacionais e que, por si só, já seriam
suficientes para abrir muitas aspas e interrogações na condução
dessa discussão, mas também outros interesses que, de alguma
maneira, estão associados ao patrimônio genético e ao controle das
sementes. Sabemos que isso não pode ser subtraído das
comunidades tradicionais, dos pequenos e dos médios agricultores,
dos indígenas, dos quilombolas e daqueles que ainda insistem em
dominar o conjunto da cadeia produtiva. A discussão está associada
às sementes crioulas, que o Deputado conhece muito bem.

Muito obrigado pelo aparte. Parabéns pela iniciativa.
O Deputado Padre João - Agradeço a V. Exa. as palavras proferidas

ontem e essa bela intervenção nesta manhã.
Deputado Almir Paraca, é importante destacar que, em Belo

Horizonte, há um dos laboratórios mais avançados na linha da
reprodução humana. Tratamos de uma matéria que inicia desde a
semente e que está ligada à segurança alimentar e à questão
econômica e social. A pesquisa animal inclui um ser em especial, que
tem a imagem e a semelhança de Deus, que é o humano. Nessa
mesma linha, a CNBB, sensível a essa questão, lançou a campanha
da fraternidade e em defesa da vida, com o lema: “Escolhe, pois, a
vida”. Esse tema aborda desde a fecundação, as pesquisas
embrionárias, que envolvem a biossegurança, até a fase terminal, que
envolve a questão da eutanásia. Uma parte do texto trata de
pesquisas e de como o ser humano, apesar de já ser uma pessoa
desde a concepção, às vezes, é tratado como objeto.

A lei prevê isso. Como é o descarte de todo o material de pesquisa?
Temos exemplos de agricultores que foram multados porque
descobriram que havia, na sua propriedade, sementes alteradas. E as
alterações eram oriundas de transgênicos vizinhos. Isso aconteceu
precisamente numa lavoura de milho, e, além de ter contaminado a
lavoura do vizinho, impuseram-lhe a multa porque o vizinho estava
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com um tipo de semente que só eles possuíam. Houve, então, o
processo de fecundação.

Com todo o respeito, há um equívoco do colega Deputado Jayro
Lessa em relação à questão econômica. Não é verdade. O
transgênico não dispensa o uso de agrotóxico. Não é mais barato,
porque quem adquire a semente transgênica tem de pagar “royalties”,
o que não acontece em relação à semente crioula. A Epamig e a
Embrapa deveriam avançar mais na linha de pesquisa do resgate das
sementes crioulas, para dar liberdade aos pequenos agricultores de
produzir a sua própria semente. As sementes híbridas geraram um
grande prejuízo para a agricultura familiar, pois a cada ano o agricultor
tem de comprar novas unidades, porque o que se colhe num plantio
de sementes híbridas não serve mais para plantar. Essa semente
exige cuidados maiores, caros e não tem rendimento satisfatório.

Quanto às sementes crioulas, há algum tempo, selecionavam as
sementes mais bonitas e reservavam para o plantio do ano seguinte.
Isso foi se perdendo, em razão de uma orientação técnica equivocada.
Infelizmente, quando ainda víamos em algum lugar o “dia de campo”,
as pesquisas nas universidades, até mesmo as federais, eram sempre
patrocinadas pelos grandes laboratórios, que faziam uma certa
indução. Levavam os pacotes, desde fertilizantes até o que chamam
de defensivos, que de defensivos não têm nada, são venenos
perigosíssimos. É uma ameaça tanto a quem manipula quanto a quem
consome. Quando abordamos a questão do transgênico, temos de
assegurar ao consumidor e à sociedade mineira o direito de identificar
nas prateleiras, no mercadinho ou na feira qual alimento foi
geneticamente modificado e qual não foi.

Em nível mundial, ainda não estão claros os transtornos que podem
ser causados à saúde. Isso é algo notório. Por causa da presença de
hormônio na ração animal, já houve uma grande alteração na vida, na
parte física do ser humano. Posso citar um exemplo concreto. Sou de
uma família de 14 irmãos, e todos os mais velhos têm determinada
estatura. Dos 14, sou o quinto. A nossa alimentação era muito mais à
base de frango caipira e de porco caipira. Antigamente, Deputado
Neider Moreira, para que um porco chegasse ao ponto de abate, era
preciso esperar um ano; hoje é abatido com três, quatro meses e
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pesa, aproximadamente, 100kg. O frango, que era abatido com cinco,
seis meses, hoje é abatido com 30, 35 dias, e pesa,
aproximadamente, 2kg. Devido à presença de hormônio na ração
animal, houve grande alteração física das pessoas. Os meus irmãos
mais novos são bem mais altos. A genética é a mesma, porém, houve
alteração física a partir da alimentação. Há uma influência direta na
nossa alimentação.

Caros colegas, quando essa alteração é genética ela é muito mais
agressiva e violenta que um simples hormônio. O efeito é muito pior, e
as alterações podem ser mais desastrosas. Há, 20, 10 anos, o
percentual de câncer era menor.

A questão da segurança alimentar está em jogo. Temos de
aprimorar uma política na linha de biossegurança em sintonia, não em
contradição, com a lei federal. Não justifica dizer que toda matéria já
está normatizada no âmbito nacional. Não é verdade. Cabe a cada
Estado avançar, aprimorar.

É o que fizemos; é isso que foi feito no Rio Grande do Sul, onde o
PSDB governa. Outras unidades da Federação já trabalhavam essa
matéria. Aqui temos pessoas capazes, mas humildes, para recorrer.
Pode-se fazer uma consultoria em um tempo curtíssimo e, assim,
avançar na matéria em sintonia com os servidores desta Casa, que
são competentes, que têm noção, sim. É uma matéria que não pode
ser abordada de forma vertical, porque tem um viés na questão
ambiental, na agricultura, no desenvolvimento econômico e social.
Tem-se que respeitar essa intersetorialidade da matéria.

É nesse sentido que temos de trabalhar. Temos de assegurar o
direito de o consumidor mineiro poder identificar. Por isso, qualquer
instituição que trabalhe com pesquisa, transporte e destinação final de
organismos geneticamente modificados precisa de licença para fazer
tais operações, sobretudo na pesquisa, e também no cultivo, quando
se trata de agricultura, e na experiência animal, no caso de clonagem.
A matéria é ampla, delicada e requer a presença do Estado. É o que
propomos, ou seja, a exigência do cadastro, de vistorias periódicas e
de licença.

Para se ter licença, é preciso uma burocracia terrível, que só
emperra os empreendimentos para outras atividades, seja para um
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frigorífico, para um aterro sanitário e para tantas outras operações.
Por que, quando se trata de pesquisa que envolve de ser humano e
células embrionárias a sementes, não se admite ter licença do
Estado? Há um equívoco da equipe atual do governo - tanto do
Governador quanto de quem o assessorou - em vetar essa matéria.
Isso é um desrespeito aos colegas do Executivo e a esta Casa. A
matéria foi muito bem trabalhada e quero fazer justiça aos dois
médicos que trabalharam com essa matéria, que foram os Deputados
Edson Rezende e Ricardo Duarte. É uma matéria que recebeu várias
alterações, inclusive substitutivo. A matéria que chegou aqui, que foi
votada, que foi transformada em proposição de lei, está muito aquém
da minha convicção, porque, dentro do princípio da precaução, seria
preciso proibir, como fizeram alguns países, enquanto as pesquisas
não avançarem. É preciso total segurança, sobretudo na linha de
alimentação. Não está aberta para o cultivo, para a criação e muito
menos para importação. Para mim, deveria haver a proibição total,
exceto para a pesquisa na linha de sementes. A lei está muito aquém
do que eu gostaria e mesmo assim recebeu um veto total. Sou contra
experiências até com sementes híbidras, o que é simplesmente uma
intervenção genética na mesma cultura. É uma semente de milho com
outra de milho, uma de soja com outra de soja e não nessa linha de
transgenia, que consiste em inserir, numa cultura, um gen de uma
outra cultura, com a alegação de que isso irá garantir uma maior
resistência. Para os telespectadores terem uma noção da
complexidade do assunto, quando falamos do híbrido, é a mesma
cultura. Se a criança tem alergia a soja e a qualquer produto oriundo
da soja, mas não tem alergia ao feijão, pela lógica, ela poderá
consumir feijão. Mas ela vai consumir feijão. No caso dos
transgênicos, isso consiste em pegar de uma outra cultura, que pode
ser a soja, e o gene estar no feijão. Sendo assim, embora a pessoa
esteja consumindo feijão, existem os genes da soja, e ela não sabe. E
isso pode levar à alergia e até à morte por intoxicação. Esse é apenas
um exemplo, pois a questão é muito mais complexa, em se tratando
de transgênicos.

A matéria não se restringe a transgênicos nem a sementes. A
pesquisa envolve todas as ações relacionadas a organismos
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geneticamente modificados. Nesse sentido, quero contar com os
nobres pares da Casa para derrubar o veto, de acordo com uma
lógica de autovalorização e de respeito para com o direito público,
pois tivemos gastos para realizar tantas reuniões, além de recebermos
um salário por isso. Agora, no final, querem jogar tudo por terra?

Questão de Ordem
O Deputado Padre João - Sr. Presidente, uma vez que não temos

quórum para a continuação aos trabalhos, gostaria de discutir mais
esse tema na parte da tarde. Peço-lhe, Deputado Eros Biondini, que
encerre, de plano, a reunião e preserve o meu tempo para continuar
discutindo a matéria, até mesmo para destacar para os colegas
Deputados a importância de derrubarmos o veto.

O Sr. Presidente (Deputado Eros Biondini) - A Presidência informa
ao Deputado Padre João que seu tempo será respeitado.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo
mais, às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a
reunião.

* - Sem revisão do orador.

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

1.709/2007
Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais

Relatório
De autoria da Deputada Cecília Ferramenta, o projeto de lei em

epígrafe visa declarar de utilidade pública a organização não-
governamental 4 Cantos do Mundo, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, e vem
agora a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos termos do
art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 1.709/2007 pretende declarar de utilidade pública
a organização não-governamental 4 Cantos do Mundo, com sede no
Município de Belo Horizonte, que tem por finalidade a prestação de
serviços à sociedade nas áreas relativas à educação ambiental e ao
desenvolvimento socioambiental.

Por meio de iniciativas inovadoras, defende a natureza, trabalhando
para a conservação de áreas ecologicamente importantes e sua
biodiversidade e estimulando a criação de unidades de preservação.
Promove estudos, pesquisas e divulgação das causas dos problemas
socioambientais, apresentando possíveis soluções, buscando o
desenvolvimento e a sustentabilidade da área onde atua.

Estabelece intercâmbios visando à difusão de iniciativas educativas,
culturais e científicas, bem como parcerias com as esferas pública e
privada, nacionais e internacionais, visando a contribuir para a
consolidação da cidadania.

Com a realização de conferências, seminários, cursos, treinamentos
e debates, nos campos ambiental, educacional e social, completa o
seu compromisso para com a sociedade.

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

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

1.709/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 18 de fevereiro de 2008.
Sávio Souza Cruz, relator.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 20 DE FEVEREIRO DE 2008

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

214/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 214/2007, da Frente de Defesa

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais, objetiva a
discriminação dos Municípios a serem  atendidos pelas ações do
Plano  Plurianual  de Ação Governamental - PPAG - para o período
2008-2011, observando a necessidade de atingir o interior do 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, audiências públicas com a finalidade
de colher sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei nº
1.615/2007, que dispõe sobre o PPAG. Essas sugestões foram
encaminhadas à Comissão de Participação Popular como propostas
de ação legislativa, para apreciação.

A proposta de ação legislativa em comento pretende que no PPAG
as ações sejam discriminadas por Municípios.

O PPAG é uma ferramenta de planejamento a médio prazo cujos
programas e ações são definidos pelas 11 Áreas de Resultado do
Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI -, período 2007-
2023. No PPAG são especificadas ações para as 10 macrorregiões do
Estado, mas é incompatível com as normas técnicas de planejamento
que o PMDI ou o PPAG se ocupem do detalhamento das atividades
em cada Município mineiro. Esse detalhamento cabe ao documento
específico de planejamento do Estado para tal fim, qual seja a Lei
Orçamentária Anual - LOA.

Dessa forma, não procede a solicitação apresentada na proposição
em análise.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação
Legislativa nº 214/2007.

Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - Eros Biondini - Gustavo

Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

215/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 215/2007, de autoria da OAB-

Jovem - 82ª Subseção-Betim, solicita a criação do Programa
Caravana da Cidadania, que tem por objetivo levar às escolas
estaduais serviços públicos de interesse dos alunos, tais como:
confecção de carteira de identidade e de trabalho, cadastramento de
CPF e inclusão em programas sociais.

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 de ação legislativa em análise pretende que o Estado
ofereça serviços públicos de interesse dos alunos da rede pública
estadual. Espelha-se no Projeto de Lei nº 775/2007, de autoria do
Deputado Carlin Moura, que institui o Programa Caravana da
Cidadania nas escolas públicas do Estado. Esse projeto de lei foi
anexado ao Projeto de Lei nº 760/2007, de autoria do Deputado
Weliton Prado, que institui a Política Estadual de Descentralização de
Emissão de Carteiras de Identidade - Identidade na Escola.

Por entendermos que os projetos de lei mencionados podem
incorrer em vícios constitucionais quanto à competência de iniciativa,
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sugerimos que a proposta de ação legislativa em análise seja atendida
pela apresentação de requerimento em que se solicita envio de ofício
à Secretária de Estado de Educação.

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

Legislativa nº 215/2007 na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Carlin

Moura - Eros Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

217/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 217/2007, de autoria da Frente de

Defesa da Criança e Adolescente/Rede Colaborativa Sabará, objetiva
elevar as metas financeiras propostas para a Ação 1.051 do Programa
Poupança Jovem, para os exercícios de 2009 a 2011,
proporcionalmente às metas físicas apresentadas.

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 análise objetiva elevar os percentuais estabelecidos
nas metas financeiras da Ação 1.051 - Realização das Atividades
Complementares -, constante no Programa Estruturador Poupança
Jovem, tendo em vista que não acompanham, proporcionalmente, o
aumento das metas físicas.

Segundo a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social -
Sedese -, os valores especificados na Ação 1.051 serão plenamente
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executados e são compatíveis com a finalidade prevista, qual seja
oferecer aos alunos participantes do programa atividades
complementares que contribuam para desenvolver sua formação
pessoal, qualificação profissional, participação comunitária e
protagonismo juvenil. Acreditamos, no entanto, que, entre as
atividades complementares propostas, as oficinas de
empreendedorismo e de educação para a cidadania devem ser
prioridades, por serem temas fundamentais na formação dos jovens.

Dessa forma, a proposta em análise deve ser acolhida na forma de
requerimento que solicita o envio de ofício à Sedese.

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

Legislativa nº 217/2007 na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini -

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

218/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 218/2007, de autoria do Fórum

Mineiro de Educação Infantil, objetiva o acréscimo da expressão
“Estabelecimento de Parcerias para a” antes da expressão
“Realização das Atividades Complementares”, nome da Ação 1.051
do Programa Estruturador Poupança Jovem.

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 -, período 2008-2011. Essas sugestões foram
encaminhadas à Comissão de Participação Popular como propostas
de ação legislativa, para apreciação.
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A proposta de ação legislativa em comento pretende que a Ação
1.051 do Programa Estruturador Poupança Jovem se realize
exclusivamente por meio de parcerias.

As Constituições da República e do Estado de Minas Gerais
facultam à administração pública executar os seus serviços por meio
dos órgãos das administrações direta e indireta ou, quando se fizer
necessário, em parceria com organizações não governamentais ou
empresas privadas.

Por essa razão, não podemos acatar proposta que limite a
capacidade administrativa do Estado e possa incorrer em vícios
constitucionais.

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

Legislativa nº 218/2007.
Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Gustavo

Valadares - Eros Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

219/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 219/2007, da Associação de

Professores Públicos de Minas Gerais, solicita a recuperação e
adaptação das instalações físicas das antigas escolas polivalentes,
para serem ministrados os cursos técnicos a que se refere o
Programa Estruturador Ensino Médio Profissionalizante.

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 a

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
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propostas de ação legislativa, para apreciação.
A proposta de ação legislativa em análise consiste em que o Estado

faça a recuperação das antigas escolas polivalentes para serem
utilizadas na oferta de cursos técnicos do ensino médio.

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de
Educação, pretende investir maciçamente na profissionalização dos
alunos do ensino médio. Para tanto, serão criadas aproximadamente
110 mil vagas até 2010, a serem ofertadas nas modalidades
concomitante, integrado e pós-médio, utilizando-se de instalações da
rede estadual e de instituições públicas, privadas e filantrópicas.

Acreditamos, pois, que é válida a proposta de reaproveitamento das
escolas polivalentes como forma de alcançar os objetivos do governo
estadual. No entanto, faz-se necessária uma análise técnica da
Secretaria de Estado de Educação que viabilize o uso das instalações
dessas escolas, com vistas à qual apresentaremos requerimento.

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

Legislativa nº 219/2007 na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini -

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

221/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 221/2007, da Empresa de

Consultoria Rosângela Gomes da Silva, objetiva a fusão dos
Programas Estruturadores Poupança Jovem e PróMédio, com a
permanência da nomenclatura deste último.

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 de ação legislativa em comento pretende que os
Programas Estruturadores Poupança Jovem e PróMédio sejam
reunidos em um só, mantendo-se a nomenclatura deste último.

Em que pesem a serem programas voltados para os alunos do
ensino médio, seus objetivos são distintos e a fusão poderia acarretar
a inviabilidade de sua execução.

Dessa forma, achamos improcedente a proposta em análise.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pela rejeição da Proposta de Ação
Legislativa nº 221/2007.

Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite -

Gustavo Valadares - Eros Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

224/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 224/2007, de autoria da 23ª

Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Belo Horizonte,
propõe o atendimento aos alunos do ensino médio apenas no horário
diurno, evitando-se a exposição desses jovens aos riscos de
segurança do período noturno.

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 -, período 2008-2011. Essas sugestões foram
encaminhadas à Comissão de Participação Popular como propostas
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de ação legislativa, para apreciação.
A proposta de ação legislativa em comento pretende que o ensino

médio seja oferecido pelo Estado apenas no horário diurno, com o
pressuposto de que no horário noturno os riscos à segurança são
maiores.

Em que pese à preocupação do Ministério Público, duas premissas
impedem, neste momento, a concretização do pleito: não há
atualmente estrutura na rede pública de ensino no horário diurno para
atender os alunos do ensino médio noturno; o ensino médio noturno é
oferecido pelo Estado em razão de quase a totalidade dos estudantes
necessitarem trabalhar durante o dia para ajudar na renda familiar.

Esses são os motivos que nos levam a não acolher a proposta de
ação legislativa em análise.

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

Legislativa nº 224/2007.
Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini -

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

229/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 229/2007, de autoria do Conselho

de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Minas Gerais -
Consea-MG -, propõe a distribuição dos livros didáticos do ensino
médio oferecidos pelo Estado às bibliotecas públicas municipais.

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. Essas sugestões foram encaminhadas à
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Comissão de Participação Popular como propostas de ação
legislativa, para apreciação.

A proposta de ação legislativa em comento pretende que os livros
didáticos distribuídos pelo governo estadual aos alunos do ensino
médio sejam encaminhados para as bibliotecas públicas municipais.

Durante as audiências públicas da Comissão, o Secretário Adjunto
da Secretaria de Estado de Educação, João Antônio Filocre Saraiva,
informou aos presentes que a partir do momento em que a Secretaria
passou a distribuir os livros didáticos para os alunos da rede pública,
passou também a distribuí-los para as bibliotecas públicas municipais.

Dessa forma, parece-nos improcedente a proposta de ação
legislativa em análise.

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

Legislativa nº 229/2007.
Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini -

João Leite - Gustavo Valadares.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

232 A 234/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 232, da Escola Estadual

Patrus de Sousa; 233, do Rotary Club, e 234/2007, da Consultoria
Jurídica PPP-MG, oriundas de entidades de Juiz de Fora, solicitam,
respectivamente, a realização de parcerias com empresas para a
inserção dos alunos egressos de cursos profissionalizantes no
mercado de trabalho; a implantação do ensino médio
profissionalizante e isenção fiscal para as empresas que absorverem
alunos oriundos daqueles cursos; e a ampliação e estruturação da
rede estadual de ensino médio, em conjunto com a criação de cursos
profissionalizantes, por meio de parcerias público-privadas,
objetivando a redução da evasão escolar.

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.
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Fundamentação
A Comissão de Participação Popular realizou, nos dias 6 a

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.

As propostas de ação legislativa em análise consistem em que o
Estado invista na oferta de cursos técnicos no ensino médio e
promova parcerias com a iniciativa privada para atender aos alunos
oriundos desses cursos.

O Estado, conforme demonstram o Plano Mineiro de
Desenvolvimento Integrado - PMDI - para o período 2007-2011 e o
PPAG, irá incentivar a implantação de cursos técnicos
profissionalizantes no ensino médio. Essa é a razão de ser do
Programa Estruturador Ensino Médio Profissionalizante, cujos
objetivos são ampliar as oportunidades de formação profissional de
nível técnico e reduzir a evasão escolar, alcançando, por via de
conseqüência, o aumento da taxa de conclusão do ensino médio.
Entre as ações previstas para alcançar esses objetivos, o Estado
pretende firmar parcerias com a iniciativa privada, nos moldes do
Programa de Educação Profissional - PEP.

Dessa forma, parece-nos que a forma adequada para acolher as
propostas de ação legislativa em análise seja o envio de ofício à
Secretária de Estado de Educação, solicitando que envide esforços,
juntamente com os demais órgãos do Estado, para que sejam
firmadas parcerias com a iniciativa privada com o objetivo de absorver
os alunos oriundos do ensino médio profissionalizante.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 232 a 234/2007 na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini -

João Leite - Gustavo Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
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235/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 235/2007, da Prefeitura Municipal

de Antônio Carlos, objetiva a melhoria da qualidade e da eficiência do
ensino médio, elevando-se a sua taxa de conclusão.

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 de ação legislativa em comento pretende que no PPAG
as ações na área da educação visem a melhorar a qualidade do
ensino médio e a aumentar número de alunos formados nesse nível
escolar.

Analisando-se o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado -
PMDI -, para o período 2007-2023, verifica-se no texto do documento
que os objetivos da proposta em análise já estão incluídos nos
Resultados Finalísticos para a Área de Resultado Educação de
Qualidade.

Como o PPAG é um instrumento para a efetivação do PMDI, parece-
nos inócua a proposição objeto deste parecer.

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

Legislativa nº 235/2007.
Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite -

Gustavo Valadares - Eros Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

239/2007
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Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 239/2007, da Associação Mineira
das Federações Esportivas, pretende criar a ação Festival Esportivo
de Minas Gerais, que ofereceria práticas esportivas e de lazer para a
população, por meio de equipamentos instalados em espaços
públicos.

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 a

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 análise consiste em que a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social - Sedese - promova práticas esportivas e de
lazer, por meio da instalação de equipamentos em espaços públicos.
Essas atividades podem ser desenvolvidas dentro das ações previstas
no PPAG, sem que haja a necessidade de se criar uma nova ação.

Dessa forma, a proposta em análise deve ser acolhida, mas na
forma de ofício dirigido à Sedese.

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

Legislativa nº 239/2007 na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Eros Biondini -

Carlin Moura - Gustavo Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

240/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 240/2007, da Federação Mineira
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de Tênis de Mesa, objetiva a promoção do tênis de mesa nas escolas
e nas praças públicas, visando ao lazer e ao entretenimento de alunos
e de vários segmentos da população.

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 a

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 análise consiste em que a Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social - Sedese - promova o tênis de mesa como
forma de lazer e entretenimento da sociedade. A prática do tênis de
mesa é uma atividade que pode ser desenvolvida dentro das ações
previstas no PPAG.

Dessa forma, a proposta em análise deve ser acolhida, mas na
forma de ofício dirigido à Sedese.

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

Legislativa nº 240/2007 na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Eros Biondini -

Carlin Moura - Gustavo Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

247/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 247/2007, de autoria do Conselho

das Instituições de Ensino Superior de Educação Física, objetiva que
no Programa Estruturador Minas Olímpica as ações sejam oferecidas
com responsabilidade, qualidade e competência profissional,
priorizando-se o entendimento aos participantes de que as atividades
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visam a melhor qualidade de vida e à longevidade.
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 análise pretende que as ações da Secretaria de
Estado de Esporte e da Juventude - SEEJ - sejam orientadas com
responsabilidade, qualidade e competência profissional, com a
conscientização dos participantes de que as atividades visam a
melhor qualidade de vida e à longevidade.

Por se tratar de uma proposta que pretende conferir qualidades
subjetivas à atuação da Secretaria de Estado de Esporte e da
Juventude, diferentemente do PPAG, que contém ações e objetivos
concretos para essa atuação, entendemos que a proposição em
análise deva ser acolhida, mas na forma de ofício dirigido àquela
Secretaria.

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

Legislativa nº 247/2007 na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Eros Biondini,

Gustavo Valadares - Carlin Moura.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

248/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 248/2007, de autoria do Conselho

Regional de Educação Física, pleiteia que o governo estadual forneça
equipamentos às federações esportivas para que, em conjunto com os
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órgãos públicos, promova-se o desenvolvimento do esporte de
formação e de competição.

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 análise pretende que o governo estadual ofereça
meios materiais para que as federações esportivas, em conjunto com
os órgãos públicos, promovam o esporte em Minas Gerais.

Por se tratar de uma proposta que pode ser desenvolvida, entre as
ações contidas no PPAG, mas que demanda uma análise prévia para
que se verifiquem as reais condições de atendimento, entendemos
que a proposição deve ser acolhida na forma de ofício dirigido à
Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude.

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

Legislativa nº 248/2007, na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Eros Biondini -

Gustavo Valadares - Carlin Moura.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

249/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 249/2007, de autoria da

Associação Mineira das Federações Esportivas, solicita a promoção
da saúde preventiva nos três níveis de ensino da rede pública de
ensino, por meio da oferta obrigatória da educação física com
competência e qualidade.
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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 de ação legislativa em comento pretende que o Estado
ofereça saúde preventiva aos alunos da rede pública, por meio da
educação física, nos três níveis de ensino.

A Lei Estadual nº 15.030, de 20/1/2004, que dispõe sobre a prática
da educação física na rede pública estadual de ensino, preceitua no
seu art. 1º que “a educação física integra a proposta pedagógica das
escolas da rede pública estadual de ensino e é componente curricular
obrigatório de todas as séries ou anos dos ciclos da educação básica,
ajustado às faixas etárias e às condições da população escolar”. E o
parágrafo único acrescenta: “A educação física será ministrada em
cada um dos turnos de funcionamento da escola, sendo opcional para
o aluno dos cursos noturnos.”

Verifica-se, portanto, que a oferta da educação física na rede pública
já é obrigatória para todos os níveis de ensino, sendo facultado
apenas para os alunos dos cursos noturnos fazê-la ou não. Torná-la
obrigatória também para esses alunos demandaria alteração na Lei nº
15.030, de 2004, mas, por tratar-se de matéria complexa, acreditamos
que o tema deva ser profundamente debatido com todas as partes
interessadas, antes de qualquer iniciativa de lei.

Parece-nos que cabe à Secretaria de Estado de Educação orientar
os professores quanto à conscientização dos alunos de que a
educação física é uma prática preventiva de saúde, de maneira a
incentivá-los a uma participação efetiva nessa disciplina, motivo pelo
qual apresentamos requerimento para enviar ofício solicitando a
colaboração desse órgão.
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Conclusão
Diante do exposto, opinamos pela aprovação da Proposta de Ação

Legislativa nº 249/2007, na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
André  Quintão,  Presidente -  João Leite, relator - Gustavo

Valadares - Carlin Moura - Eros Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

251/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 251/2007, de autoria da Santa

Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, objetiva investimentos em
esporte nas escolas municipais 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, 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 de ação legislativa em comento pretende que o Estado,
por meio do PPAG, faça investimentos em esporte nas escolas
municipais.

Os entes federados, por meio de convênios e fundos, promovem
ações públicas que, em princípio, deveriam ser de competência
apenas de um deles. O transporte e a merenda escolar são casos
típicos dessa colaboração e estão atendidos no PPAG, mediante
parceria entre o Estado e os Municípios. Parece-nos, no entanto, que
o incentivo ao esporte nas escolas municipais deva ser uma ação
exclusiva do Poder Municipal, pois, em consonância com os
Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs - e com as diretrizes do
Conselho Estadual de Educação, a prática da educação física é
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obrigatória nesses estabelecimentos de ensino. Não nos parece
adequado dispor de recursos financeiros do PPAG, que serão
aplicados nos esportes em geral, também nas escolas públicas
estaduais, para fomentar essa atividade nas escolas públicas
municipais, cuja responsabilidade é das administrações locais.

Assim, entendemos que a melhor forma de atender à proposta de
ação legislativa em análise será por meio de ofício dirigido à
Associação Mineira de Municípios - AMM -, solicitando que oriente
seus associados a investir nas aulas de educação física de suas
escolas.

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

Legislativa nº 251/2007 na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Eros Biondini -

Gustavo Valadares - Carlin Moura.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

262/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 262/2007, de autoria da Santa

Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, objetiva a criação do emprego
remunerado de aprendiz para jovens de 14 a 18 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, 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 de ação legislativa em comento pretende que o Estado,
por meio do PPAG, crie a figura do emprego remunerado para jovens
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de 14 a 18 anos, na condição de aprendiz.
O tema está regulamentado pela Lei Federal nº 10.097, de

19/12/2000, que altera dispositivos da Consolidação das Leis do
Trabalho. Essa norma legal criou a figura do menor aprendiz e
estabeleceu regras específicas de sua função, tais como tempo de
contrato, horário de trabalho e remuneração. Com base nesse
ordenamento jurídico, as empresas públicas e privadas vêm,
sistematicamente, empregando vários jovens que poderiam estar na
ociosidade. Existem, ainda, entidades sem fins lucrativos que há anos
vêm ajudando a formação desses jovens. É o caso por exemplo, da
Associação Profissionalizante do Menor de Belo Horizonte - Assprom -
que atende a toda estrutura do Estado de Minas Gerais e do Município
de Belo Horizonte.

Parece-nos, pois, desnecessária uma ação para propiciar emprego
para jovens de 14 a 18 anos, a qual já vem sendo feita por diversas
entidades do Estado.

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

Legislativa nº 262/2007.
Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite -

Gustavo Valadares - Eros Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

263/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 263/2007, de autoria do Grêmio

da Escola Estadual Governador Milton Campos, de Belo Horizonte,
objetiva a realização, pela Assembléia Legislativa de Minas Gerais, de
seminário para a discussão de políticas públicas de transporte para
atendimento à juventude e, em especial, aos estudantes.

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
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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 de ação legislativa em comento pretende que a
Assembléia Legislativa realize seminário para debater as diversas
formas de transporte dos jovens, em especial o dos estudantes.

Esse tema tem sido motivo de acalorada discussão por parte das
autoridades estaduais e da sociedade. Por mais que a União, o
Estado e os Municípios direcionem recursos para o transporte escolar,
a demanda tem-se mostrado maior que a oferta. Apenas para 2008, o
governo estadual prevê o gasto de R$100.000.000,00 com essa
modalidade de transporte.

Parece-nos, portanto, que seria válida a realização de um debate
público promovido pela Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e
Informática para dar início às discussões sobre o tema.

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

Legislativa nº 263/2007, na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Gustavo

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

264/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 264/2007, de autoria da

Associação Metropolitana dos Estudantes - Ames-BH -, solicita o
apoio da Assembléia Legislativa para a realização do 4º congresso
dessa entidade.

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
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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 de ação legislativa em comento pretende que a
Assembléia Legislativa apóie o 4º Congresso da Ames-BH. Temos
certeza de que, dentro das possibilidades financeiras e legais, esta
Casa não se furtará ao apelo. Acreditamos também que, em face de o
congresso ser de iniciativa do movimento estudantil, cabe à Secretaria
de Estado de Educação uma participação efetiva para que esse
evento seja bem-sucedido, motivo pelo qual apresentamos
requerimento solicitando a colaboração desse órgão.

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

Legislativa nº 264/2007, na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Gustavo

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

310/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 310/2007, de autoria da

Sociedade São Vicente de Paulo, solicita seja garantida à gestante a
realização do parto pelo mesmo médico que a acompanhou no pré-
natal.

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
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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 tem amparo legal, pois a Lei nº 8.069, de 1990,
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras
providências - ECA -, no art. 8º, § 2º, assegura que a parturiente será
atendida no SUS preferencialmente pelo mesmo médico que a
acompanhou no pré-natal.

Apesar disso, a Política de Humanização no Pré-natal e Nascimento
- PHPN - do Ministério da Saúde, instituída por meio da Portaria nº
569/GM, de 2006, com o objetivo de promover ações de promoção,
prevenção e assistência à saúde de gestantes e recém-nascidos, não
atendeu a essa garantia entre seus princípios e diretrizes. Tampouco
o Estado o fez em seu Programa Viva Vida, lançado em 2003, que
tem o objetivo de reduzir a mortalidade infantil e materna no Estado.

Ressalte-se que o Município de São Paulo já implantou o programa -
Rede de Proteção à Mãe Paulistana, que garante à gestante a
realização do parto pelo mesmo médico que a acompanhou no pré-
natal. O Município de Cuiabá também tem envidado esforços para que
essa garantia seja oferecida.

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

Legislativa nº 310/2007, por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - João Leite -

Carlin Moura - Gustavo Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

311/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 311/2007, de autoria da Gerência

Regional de Saúde - GRS - de Ubá, solicita recursos financeiros para
implementar as ações da política de humanização.

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.
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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 estudo diz respeito à Política Nacional de
Humanização da Atenção e Gestão no Sistema Único de Saúde -
PNH -, que permeia as diferentes ações e instâncias gestoras do
SUS. Por meio de ações conjuntas de gestores, usuários,
trabalhadores e comunidade, busca-se atingir os seguintes objetivos:
fortalecer os princípios do SUS; promover reflexão sobre a atual
realidade dos serviços de saúde e estimular posturas de organização
coletiva e participação ativa de gestores, trabalhadores, usuários e da
comunidade. Com o fim de atingir esses objetivos, é preciso
sensibilizar os envolvidos para a necessidade de humanizar a
prestação de serviços na área da saúde e promover sua mobilização.
Essa mobilização deve ser realizada em grupos de trabalho de
humanização - GTH - intersetorial e interprofissional que, após
fazerem um diagnóstico das condições e organização dos serviços
locais, elaborarão um plano de ação.

A Secretaria de Estado de Saúde - SES - instituiu um Comitê de
Desenvolvimento da Política de Humanização e, pelo fato de a
proposta ser estranha aos programas e ações do PPAG, sugerimos
seja enviado requerimento à SES.

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

Legislativa nº 311/2007, por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Gustavo

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

313/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
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A Proposta de Ação Legislativa nº 313/2007, de autoria do Instituto
Florestan Fernandes, solicita que a atenção básica no Município de
Ouro Preto seja reestruturada, com vistas a promover mais impacto
sobre a saúde.

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 a esta Comissão como propostas de ação
legislativa, para apreciação.

A proposta em estudo solicita que a atenção básica seja
reestruturada conforme as necessidades epidemiológicas,
demográficas e culturais do Município de Ouro Preto, de forma a obter
mais efetividade na prestação do serviço de saúde e a fortalecer o
Programa de Saúde da Família naquele Município.

Tanto a expansão quanto a qualificação da atenção básica
organizadas segundo o Programa de Saúde da Família - PSF - fazem
parte das prioridades apresentadas pelo Ministério da Saúde - MS - e
aprovadas pelo Conselho Nacional de Saúde. Essa estratégia
reorienta o modelo assistencial, mediante a implantação de equipes
multiprofissionais em unidades básicas de saúde, com a
responsabilidade de acompanhar um número determinado de famílias
de uma área geográfica definida.

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; entretanto, há requisitos
para a inserção do Município no programa: habilitação em uma das
formas de gestão previstas na Norma Operacional de Assistência à
Saúde - Noas 1/2002, Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada ou
Gestão Plena do Sistema Municipal; apresentação da ata da reunião
do Conselho Municipal de Saúde em que a implantação do programa
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foi aprovada; e solicitação formal de adesão, pelo Município, à
Secretaria de Estado da Saúde - SES. O financiamento do PSF é
tripartite, e tanto o 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.

O Município de Ouro Preto, com população aproximada de 68.635
habitantes, integra a Microrregião de Itabirito (Macrorregião Centro),
sob a responsabilidade da Gerência Regional de Saúde de Belo
Horizonte, e está habilitado na Gestão Plena da Atenção Básica -
GPAB. Atualmente conta com 9 equipes de PSF e 56 Agentes
Comunitários de Saúde - ACS -, com cobertura de 45,2% da
população adscrita, percentual considerado abaixo do mínimo
preconizado pelo MS.

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 que 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 e co-financiar suas ações. Assim sendo, sugerimos o
envio de requerimento à Secretaria Municipal de Saúde de Ouro
Preto, encaminhando a proposta.

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

Legislativa nº 313/2007, por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Gustavo

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

320/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 320/2007, de autoria da

Associação Comunitária São Francisco de Assis, solicita a
implantação de posto de saúde na Comunidade do Barreiro,
localizada no Município de Araçuaí.
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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 a esta Comissão
como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em estudo solicita que  seja  implantada uma Unidade
Básica de Saúde - UBS - na Comunidade do Barreiro, em Araçuaí.

O Município, gestor do sistema local de saúde, é responsável tanto
pelo cumprimento dos princípios da atenção básica quanto pela
organização e pela execução das ações em seu território. Assim,
compete ao gestor municipal organizar, gerenciar e executar os
serviços e ações de atenção básica, bem como garantir a infra-
estrutura necessária ao funcionamento das UBSs.

O Ministério da Saúde recomenda uma UBS para cada 30 mil
habitantes em grandes centros urbanos que não tenham equipes do
Programa de Saúde da Família - PSF -, e uma UBS para cada 12 mil
habitantes nas localidades com cobertura do PSF. Essas unidades
devem ser cadastradas pelo gestor municipal no Cadastro Nacional de
Estabelecimentos de Saúde - CNES.

Por tratar-se de matéria estranha ao PPAG e de competência do
gestor municipal do SUS, sugerimos o envio de requerimento ao
Município de Araçuaí encaminhando a proposta.

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

Legislativa nº 320/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Eros Biondini -

Carlin Moura - Gustavo Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

321/2007
Comissão de Participação Popular
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Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 321/2007, do Lar para Idosos

Maria do Carmo Rio Vez, solicita apoio para a implantação de centro-
dia para atendimento a idosos.

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 estudo objetiva implantar centros voltados aos idosos
de baixa renda, com funcionamento apenas durante o dia. Nesses
locais, os idosos seriam acompanhados por profissionais de saúde e
desenvolveriam diversas atividades, além de receberem refeição.

Sobre o tema, é importante destacar que o Ministério da Saúde - MS
-, por meio da Portaria GM/MS nº 2.528, de 19/10/2006, aprovou a
Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. Já a Portaria GM/MS nº
702, de 12/4/2002, criou mecanismos para a organização e
implementação de redes estaduais de assistência à saúde do idoso e
determinou que cabe às Secretarias de Saúde dos Estados e dos
Municípios em Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde a
adoção das providências necessárias para a implantação das
referidas redes e para o cadastramento dos centros de referência em
assistência à saúde do idoso e dos hospitais-gerais que as integrarão.
A Secretaria de Assistência à Saúde do MS definiu as normas para o
cadastramento dos centros de referência em assistência à saúde do
idoso, bem como as modalidades assistenciais a serem desenvolvidas
e a operacionalização dos serviços, por meio da Portaria SAS/MS nº
249, de 16/4/2002.

No âmbito do Estado, a Secretaria de Estado de Saúde – SES –, por
meio do Programa Mais Vida, está planejando e implantando centros
de referência em assistência à saúde do idoso (Centros Mais Vida),
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espaços que oferecerão atendimento especializado em diversas
doenças que afetam a população idosa. Em Belo Horizonte, já
funciona um centro de referência no Hospital das Clínicas, em
parceria com a Universidade Federal do Estado de Minas Gerais -
UFMG. Segundo a SES, esses centros serão implantados em cada
uma das 13 macrorregiões do Estado, e em 2008 será inaugurado um
em Montes Claros.

A proposta trata de matéria estranha ao PPAG, por isso sugerimos
seja enviado ofício à SES sugerindo a implantação do Centro Mais
Vida na Macrorregião Triângulo do Sul, à qual  pertence Frutal,
segundo o Plano Diretor de Regionalização - PDR. Além disso,
sugerimos também que a proposta seja encaminhada à Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Social - Sedese -, uma vez que não se
refere apenas à atenção à saúde do idoso.

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

Legislativa nº 321/2007, por meio de requerimentos.
Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Eros Biondini -

Carlin Moura - Gustavo Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

322/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 322/2007, do Instituto Mineiro

Pró-Cultura e Turismo, solicita a ampliação da rede básica de saúde
na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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 a esta Comissão como propostas de ação
legislativa, para apreciação.

A proposta em análise solicita que a rede básica de saúde da
Região Metropolitana de Belo Horizonte seja ampliada.

O Município, gestor do sistema local de saúde, é responsável tanto
pelo cumprimento dos princípios da atenção básica como pela
organização e execução das ações em seu território. Assim, compete
ao gestor municipal organizar, gerenciar e executar os serviços e as
ações de atenção básica, bem como garantir a infra-estrutura
necessária ao funcionamento das Unidades Básicas de Saúde.

A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte - SMSA - é o
órgão responsável pela estruturação da atenção à saúde no
Município. A SMSA reorganizou os serviços em base territorial,
delimitando nove Distritos Sanitários, que correspondem às
Administrações Regionais da Prefeitura de Belo Horizonte. Os
Distritos são um espaço geográfico definido, com aproximadamente
20 unidades ambulatoriais, entre unidades básicas (Centros de
Saúde), unidades secundárias (Unidades de Referência Secundária -
URS), Cersams (Centros de Referência em Saúde Mental) e unidades
de urgência e emergência (Unidades de Pronto-Atendimento - UPAs),
além da rede hospitalar, pública, conveniada ou contratada.

Atualmente a rede de atenção à saúde municipal é composta por
142 Centros de Saúde, 7 UPAs, 4 URSs e mais de 40 hospitais
conveniados.

Por tratar-se de matéria estranha ao PPAG e atinente ao gestor
municipal de saúde, sugerimos o envio de requerimento à SMSA
encaminhando a proposta.

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

Legislativa nº 322/2007, por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura - Eros

Biondini - Gustavo Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

323/2007
Comissão de Participação Popular
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Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 323/2007, de autoria do

Movimento Popular da Mulher - MPM -, solicita a efetivação dos
objetivos previstos para o Sistema Único de Saúde - SUS.

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 a esta Comissão como propostas de ação
legislativa, para apreciação.

A proposta em análise solicita que  os  objetivos do Sistema Único
de Saúde - SUS - sejam efetivados, enumerando-os.

Cabe considerar que o sistema público de saúde busca, por meio de
suas políticas, programas e ações, atingir seus objetivos, que estão
dispostos no art. 5º da Lei Federal nº 8.080, de 1990, que dispõe
sobre as condições para a promoção, a proteção e a recuperação da
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes e dá outras providências.

Trata-se, portanto, de matéria estranha ao PPAG, que não requer
providência. Por isso, sugerimos sua rejeição.

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

Legislativa nº 323/2007.
Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura -

Gustavo Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

324/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 324/2007, de autoria do Conselho
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Municipal de Saúde de Belo Horizonte, solicita a construção de
maternidade na região do Barreiro.

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 a esta Comissão como propostas de ação
legislativa, para apreciação.

A proposta em estudo solicita a implantação de uma maternidade no
Distrito Sanitário do Barreiro, em Belo Horizonte.

A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte - SMSA - é o
órgão responsável pela estruturação da atenção à saúde no
Município. A SMSA reorganizou os serviços em base territorial,
delimitando nove Distritos Sanitários, que correspondem às
Administrações Regionais da Prefeitura de Belo Horizonte. Os
Distritos são um espaço geográfico definido, com aproximadamente
20 unidades ambulatoriais, entre unidades básicas (Centros de
Saúde), unidades secundárias (Unidades de Referência Secundária -
URS), Cersams (Centros de Referência em Saúde Mental) e unidades
de urgência e emergência (Unidades de Pronto Atendimento - UPAs -
), além da rede hospitalar, pública, conveniada ou contratada.

Atualmente a rede de atenção à saúde municipal é composta por
142 Centros de Saúde, sete UPAs, 4 URS e aproximadamente 50
hospitais conveniados.

O Distrito Sanitário do Barreiro, com população aproximada de 267
mil habitantes, conta com 21 Centros de Saúde, duas Unidades de
Urgência, um Centro de Referência em Saúde Mental - Cersam -, um
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - Cersat -, um Centro
de Referência à Infância - Cria -, um centro de convivência, além de
uma Farmácia Distrital e serviços privados contratados. Integram a
rede hospitalar dessa região os Hospitais Eduardo de Menezes e Júlia
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Kubitscheck, ambos da Fundação Hospitalar do Estado de Minas
Gerais - Fhemig - e o Hospital Infantil de Urgência São Paulo. O
primeiro presta assistência especializada em infectologia e
dermatologia sanitária e o último é hospital infantil. Já o Hospital Júlia
Kubitschek é hospital geral e presta assistência nas áreas de
ginecologia, obstetrícia e neonatologia, entre outras.

Por tratar-se de matéria estranha ao PPAG e atinente ao gestor
municipal de saúde, sugerimos o envio de requerimento à SMSA,
sugerindo o estudo da viabilidade de implantação de uma maternidade
no Distrito Sanitário do Barreiro.

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

Legislativa nº 324/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura - Eros

Biondini - Gustavo Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

325/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 325/2007, do Conselho Municipal

de Saúde de Belo Horizonte, solicita a implantação de um centro de
ortopedia e fisioterapia no Hospital Júlia Kubitschek, localizado na
região do Barreiro.

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 a esta Comissão como propostas de ação
legislativa, para apreciação.

A proposta em análise requer a implantação, no Hospital Júlia
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Kubitschek, de um centro de ortopedia e fisioterapia.
A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte - SMSA - é o

órgão responsável pela estruturação da atenção à saúde no
Município. A SMSA reorganizou os serviços em base territorial,
delimitando nove Distritos Sanitários, que correspondem às
Administrações Regionais da Prefeitura de Belo Horizonte. Os
Distritos são um espaço geográfico definido, com aproximadamente
20 unidades ambulatoriais, entre unidades básicas (Centros de
Saúde), unidades secundárias (Unidades de Referência Secundária -
URS), Cersam’s (Centros de Referência em Saúde Mental) e
unidades  de urgência e emergência (Unidades de Pronto
Atendimento - UPAs), além da rede hospitalar, pública, conveniada ou
contratada.

O Distrito Sanitário do Barreiro, com população aproximada de 267
mil habitantes, conta com 21 Centros de Saúde, duas Unidades de
Urgência, um Centro de Referência em Saúde Mental - Cersam -, um
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador - Cersat -, um Centro
de Referência à Infância - Cria -, um centro de convivência, além de
uma Farmácia Distrital e serviços privados contratados. Integram a
rede hospitalar dessa região os Hospitais Eduardo de Menezes e Júlia
Kubitscheck, ambos da Fundação Hospitalar do Estado de Minas
Gerais - Fhemig - e o Hospital Infantil de Urgência São Paulo.

O Hospital Júlia Kubitschek - HJK - funciona como hospital geral
desde os anos 80 e integra a rede de hospitais públicos da Fhemig,
que mantém 23 unidades no Estado. O HJK é referência em urgência
na região do Barreiro e referência estadual de tratamento de doenças
pulmonares. Presta assistência hospitalar nas áreas de clínicas
médica e cirúrgica, ginecologia e obstetrícia, neonatologia,
pneumologia-tisiologia, cirurgia torácica e plástica.

Por se tratar de matéria estranha ao PPAG e atinente ao gestor
estadual de saúde, sugerimos o envio de requerimento à Secretaria
de Estado de Saúde sugerindo o estudo da viabilidade de implantação
de um centro de ortopedia e fisioterapia no HJK.

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

Legislativa nº 325/2007, por meio do requerimento.
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Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente -  João Leite, relator - Carlin Moura -

Gustavo Valadares - Eros Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

330/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 330/2007, do Conselho Municipal

de Saúde de Juiz de Fora, solicita a criação do Sistema Estadual de
Transporte Sanitário - Sets -, por meio de parceria da Secretaria de
Estado de Saúde - SES-MG - com os Municípios.

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 criação do Sistema Estadual de
Transporte Sanitário - Sets -, por meio de parceria da Secretaria de
Estado de Saúde - SES-MG - com os Municípios.

No Programa 044 - Regionalização da Atenção à Saúde -, do PPAG,
há a Ação 4.081 - Sistema Estadual de Transporte Sanitário - Sets -,
cuja finalidade é consolidar o referido sistema, organizando e
integrando os módulos urgência e emergência (Samu), transporte
eletivo de amostras de análises clínicas e resíduos sólidos de saúde,
formando uma rede regional solidária e articulada. Para alcançar a
finalidade a que se propõe, a ação será desenvolvida gradativamente
nas diversas microrregiões sanitárias. Em 2008, há previsão de R$
22.000.000,00 para a organização da rede em quatro microrregiões do
Estado.

Verificamos, portanto, que, apesar da importância da questão
levantada pela proposta em exame, sua inserção nos instrumentos de
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planejamento e orçamento públicos já está assegurada.
Consideramos, portanto, que a proposta de ação legislativa em exame
já está atendida 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 da Proposta de Ação

Legislativa nº 330/2007.
Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura -

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

335/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 335/2007, do Instituto Oncológico

Ltda., solicita o retorno da coordenação e jurisdição dos
procedimentos de alta complexidade para o controle do 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, 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 sugere o retorno da coordenação e
jurisdição dos procedimentos de alta complexidade para o controle do
Estado.

Na Norma Operacional de Assistência à Saúde - NOAS-01 -, editada
pela Portaria GM nº 95/2001, do Ministério da Saúde, o item 18
determina que os Municípios que tiverem em seu território serviços de
alta complexidade e custo, quando habilitados em Gestão Plena do
Sistema Municipal, deverão desempenhar as funções referentes à
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organização dos serviços de alta complexidade em seu território, para
assegurar o comando único sobre os prestadores. Entre essas
funções, destacam-se: a programação das metas físicas e financeiras
dos prestadores de serviços, garantindo a possibilidade de acesso
para a população do Município e para a população  referenciada
conforme o  acordado na Programação Pactuada Integrada - PPI - e
no Termo de Garantia de Acesso assinado com o Estado; a
autorização para realização dos procedimentos e efetivação dos
pagamentos; e a definição de fluxos e rotinas intramunicipais
compatíveis com as estaduais.

Como o Município de Juiz de Fora está habilitado na Gestão Plena
do Sistema Municipal, cabe à sua Secretaria de Saúde regular a
prestação de serviços de alta complexidade em sua área de
abrangência.

Verificamos, portanto, que a proposta em exame, além de não ser
compatível com o PPAG, contraria as normas estabelecidas pelo
Ministério da Saúde para a matéria. Por esses motivos, opinamos por
sua rejeição.

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

Legislativa nº 335/2007.
Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - João Leite -

Carlin Moura - Gustavo Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

337/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 337/2007, de autoria do Conselho

Municipal de Saúde de Juiz de Fora, solicita a implantação de casas
de apoio para usuários do SUS que necessitam se deslocar de seu
Município para tratamento fora de domicílio e que não podem retornar
no mesmo dia.

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.
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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 sugere a implantação de casas de apoio,
para que os usuários do SUS que fazem tratamento fora de seu
Município possam pernoitar, em caso de impossibilidade de retorno no
mesmo dia para o Município de origem.

O Tratamento fora do Domicílio - TFD -, estabelecido pela Portaria
SAS/MS nº 55, de 1999, do Ministério da Saúde, consiste no
fornecimento do valor para transporte (ida e volta) e de ajuda de
custo, calculados com base na tabela de composição de valores de
procedimentos do Sistema de Informações Ambulatoriais, para a
realização de atendimento médico especializado pelo SUS (diagnose,
tratamento ou cirurgia, de média ou alta complexidade), a ser prestado
a pacientes fora do seu Município de origem. Além disso, no
Programa 044 - Regionalização da Atenção à Saúde -, há a Ação
4081 - Sistema Estadual de Transporte Sanitário -, que tem como
finalidade consolidar o sistema estadual de transporte sanitário,
organizando e integrando os módulos de urgência e emergência
(Samu), transporte eletivo de pacientes, de amostras de análises
clínicas e de resíduos sólidos de saúde, formando uma rede regional
solidária e articulada.

Embora o poder público já disponha de medidas para atender à
demanda contida na proposta em análise, consideramos oportuno o
seu acolhimento na forma de requerimento a ser enviado à Secretaria
de Estado de Saúde, solicitando a realização de estudos sobre a
possibilidade de implantar as referidas casas de apoio nos Municípios
que são pólos de macrorregião ou de microrregião e que recebem
grande número de pacientes encaminhados pelos Municípios vizinhos.

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

Legislativa nº 337/2007 na forma de requerimento.
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Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - João Leite -

Carlin Moura - Gustavo Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

339/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 339/2007, de autoria da Polícia

Militar de Frutal, solicita a construção de uma UTI médica fixa em um
dos hospitais particulares ou públicos existentes em Frutal.

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 construção de uma Unidade de
Tratamento Intensivo - UTI - em um dos hospitais de Frutal.

O processo de regionalização das ações e dos serviços públicos de
saúde no Estado, na lógica do SUS, 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 à 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 a 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 coordenada



412

pela Comissão Intergestores Bipartite, da Secretaria de Estado de
Saúde.

O Município de Frutal é habilitado na Gestão Plena do Sistema
Municipal, é pólo da Microrregião Frutal-Iturama, inserida na
Macrorregião Triângulo do Sul, e está na área de abrangência da
Gerência Regional de Saúde de Uberaba.

Diante dessas considerações, entendemos ser oportuno o
acolhimento da proposta em comento na forma de requerimento a ser
enviado à Secretaria Municipal de Saúde de Frutal, solicitando a
realização de estudos sobre a necessidade da implantação de mais
uma Unidade de Tratamento Intensivo - UTI - naquele Município. Caso
a necessidade se confirme, sugerimos seja a demanda encaminhada
à Comissão Intergestores Bipartite, da Secretaria de Estado de
Saúde, para avaliação e deliberação.

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

Legislativa nº 339/2007 na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura -

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

354/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 354/2007, de auto ria do

Movimento Angu e Folha, solicita a fiscalização mais constante nos
frigoríficos dos bairros de Belo Horizonte, com vistas à educação dos
profissionais no que diz respeito ao manuseio de produtos, aos
hábitos de higiene e ao uso do uniforme, de forma a prevenir doenças.

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 n°
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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 solicita a fiscalização mais constante nos
frigoríficos dos bairros de Belo Horizonte, com vistas à educação dos
profissionais no que diz respeito ao manuseio de produtos, aos
hábitos de higiene e ao uso do uniforme, de forma a prevenir doenças.

A ação proposta já consta nas obrigações ordinárias da Secretaria
de Estado de Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde de Belo
Horizonte, por meio da Vigilância Sanitária de ambas as esferas. As
exigências mencionadas são obrigações de rotina dos
estabelecimentos que comercializam carne e derivados. É necessário
que tais obrigações sejam fiscalizadas e cobradas pela Vigilância
Sanitária.

Por essas razões, entendemos necessário o envio de requerimento
aos setores responsáveis pela fiscalização e pelo controle dos
estabelecimentos e pela reeducação dos seus funcionários.

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

Legislativa n° 354/2007 na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite - Eros

Biondini - Gustavo Valadares.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

374 E 375/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 374/2007, de autoria da

Associação dos Servidores do Sistema Estadual de Meio Ambiente -
Assema -, e 375/2007, de autoria do Conselho Estadual de Segurança
Alimentar - Consea-MG -, solicitam atuação mais proativa e agressiva,
por parte dos gestores da Central ExportaMinas da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Econômico - Sede -, com vistas a
estimular os empreendedores, oferecendo suporte para que estes
passem a exportar, em contraposição ao atendimento passivo (0800 e
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outros), além de incentivar o cadastramento de novas empresas.
Solicitam ainda, descentralizar a atuação da Central para que ela
atenda às diversas regiões do Estado.

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 à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

As propostas em análise pretendem que seja  dinamizado o trabalho
desenvolvido pela Central ExportaMinas da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Econômico - Sede. Sugerem que a Central passe a
atuar de forma ativa, buscando novas empresas para o seu cadastro,
procurando empreendedores com estímulos à exportação e
descentralizando sua atuação para atender a todas as regiões do
Estado.

A Ação 1.105 - Consolidação da Central ExportaMinas -, do
Programa estruturador 024 - Inserção Competitiva das Empresas
Mineiras no Mercado Internacional -, tem por finalidade a consolidação
da Central ExportaMinas como unidade de apoio ao empresário
mineiro para comércio exterior e também como unidade de
inteligência comercial sobre Minas Gerais.

Entendemos que as propostas estão atendidas pela ação citada,
uma vez que não distoam da finalidade proposta no PPAG; contudo,
somos pelo seu acolhimento na forma de requerimento à Sede como
meio de encaminhar as sugestões e contribuir para o sucesso da
Central ExportaMinas.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento das Propostas de

Ação Legislativa nºs 374 e 375/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
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André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Eros
Biondini - João Leite - Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
377/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 377/2007, de autoria da empresa
Multiterminais Alfandegário do Brasil Ltda., solicita a implantação de
uma unidade fiscal integrada na estrutura física do Aeroporto Regional
da Zona da Mata.

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 tela sugere a implantação de uma agência fazendária
nas dependências do Aeroporto Regional da Zona da Mata, em Juiz
de Fora.

A matéria da proposta refere-se à estrutura física da rede de
agências fiscais do Estado e está sujeita à decisão gerencial e à
disponibilidade de pessoal da Secretaria de Estado da Fazenda -
Sefaz. A necessidade de instalação de uma agência fiscal no
Aeroporto Regional da Zona da Mata deve-se à implementação, ali, de
um porto seco. A conseqüente movimentação de cargas exigirá, mais
cedo ou mais tarde, a adoção dessa medida.

Entendemos a importância da sugestão e a acolhemos na forma de
requerimento em que se solicita à Sefaz a realização de estudos que
verifiquem a possibilidade de se implantar uma agência fazendária no
local solicitado.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação
Legislativa nº 377/2007 por meio de requerimento.

Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Carlin

Moura - João Leite - Eros Biondini.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.938/2007
Comissão de Cultura

Relatório
De autoria do Deputado Juninho Araújo, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Corporação Musical Aníbal Soares de
Oliveira, com sede no Município de São Domingos do Prata.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.938/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Corporação Musical Aníbal Soares de Oliveira, com sede no
Município de São Domingos do Prata, que tem como finalidade
precípua o enriquecimento cultural da comunidade local e regional.

Para a consecução de seus propósitos, ministra o ensino da arte
musical para o aperfeiçoamento de seus integrantes e a formação de
novos músicos; se faz presente em desfiles, solenidades, datas
cívicas e festivas e promove reuniões de caráter social objetivando o
maior entrosamento entre os associados.

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

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

nº 1.938/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 21 DE FEVEREIRO DE 2008

ATA
ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/2/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana, Getúlio Neiva e Vanderlei

Jangrossi
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Atas - Correspondência: Ofícios - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Proposta de Emenda à
Constituição nº 41/2008 - Projeto de Lei Complementar nº 39/2008 -
Projetos de Lei nºs 2.027 a 2.040/2008 - Requerimentos nºs 1.828 a
1.842/2008 - Requerimentos dos Deputados Délio Malheiros e
Gustavo Valadares (3) - Proposições Não Recebidas: Requerimentos
da Comissão de Transporte e dos Deputados Agostinho Patrús Filho
(3), Domingos Sávio (2) e Irani Barbosa - Comunicações:
Comunicações das Comissões de Segurança Pública, de Turismo, de
Assuntos Municipais, do Trabalho e dos Deputados Sebastião
Helvécio (2) e Mauri Torres - Questão de ordem - Oradores Inscritos:
Discursos dos Deputados André Quintão, Ivair Nogueira, Carlin Moura
e Almir Paraca e da Deputada Elisa Costa - 2ª Parte (Ordem do Dia):
1ª Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações -
Despacho de Requerimentos: Requerimentos do Deputado Gustavo
Valadares (3); deferimento - Requerimento do Deputado Domingos
Sávio; deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio -
Requerimento da Deputada Elisa Costa; deferimento; discurso do
Deputado Padre João - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Ademir Lucas - Almir Paraca - Ana Maria
Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio Genaro -
Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos
Mosconi - Cecília Ferramenta - Célio Moreira - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Durval
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Ângelo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim
Sawan - Getúlio Neiva - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -
Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz
Tadeu Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira -
Padre João - Paulo Cesar - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise -
Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães - Ruy Muniz - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Weliton
Prado - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h15min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

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

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

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

correspondência:
OFÍCIOS

Do Sr. Jerônimo Aparecido da Silva, Presidente da Câmara
Municipal de São Sebastião do Paraíso, solicitando, em atenção a
requerimento do Vereador Francisco Romualdo Rodrigues, aprovado
por essa Casa Legislativa, informações sobre projetos ou programas
relativos a alimentação oferecida nas cantinas de escolas públicas de
educação infantil e básica no Estado.

Do Sr. Fernando Antônio Fagundes Reis, Procurador-Geral de
Justiça Adjunto Institucional, manifestando sua satisfação pela
iniciativa desta Casa de criar o projeto Expresso Cidadania e
encaminhando considerações externadas pelo Sr. Edson de Resende
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Castro, Coordenador do Centro de Apoio Operacional Eleitoral do
Ministério Público de Minas Gerais, acerca do referido projeto.

Do Sr. Fabrício Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.574/2007, da
Comissão de Transporte.

Do Sr. Manuel Carvalho da Silva Neto, Subsecretário de
Planejamento, prestando informações relativas ao Requerimento nº
1.439/2007, da Comissão de Meio Ambiente.

Do Sr. Francisco José Nascimento, Chefe de Gabinete do Incra,
prestando informações relativas ao Requerimento nº 1.335/2007, da
Comissão de Direitos Humanos.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 41/2008
Altera os §§ 2º e 3º do art. 84 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:
Art. 1º - O § 2º do art. 84 do Ato das Disposições Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte
redação:

“§ 2º - O disposto neste artigo se aplica à Bacia Hidrográfica do Rio
Jequitinhonha, aos complexos hidrotermais e hoteleiros do Barreiro de
Araxá e de Poços de Caldas e aos caminhos da Estrada Real.”

Art. 2º - O § 3º do art. 84 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte
redação:

“§ 3º - O Estado desenvolverá programas de emergência para
recuperação e manutenção das estâncias hidrominerais e das
caraterísticas originais dos caminhos da Estrada Real.”

Art. 3º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua
promulgação.

Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2008.
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João Leite - Ademir Lucas - Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca -
Antônio Carlos Arantes - Bráulio Braz - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro
Silva - Dinis Pinheiro - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Doutor
Viana - Durval Ângelo - Elisa Costa - Eros Biondini - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -
Inácio Franco - Lafayette de Andrada - Luiz Humberto Carneiro - Maria
Lúcia Mendonça - Paulo Cesar - Rêmolo Aloise - Ronaldo Magalhães
- Sargento Rodrigues - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Wander
Borges - Zé Maia.

Justificação: Os caminhos da Estrada Real foram construídos
durante muitos anos nas entradas em Minas por desbravadores
vindos do litoral, desde o século XVII, em busca das riquezas. A
Estrada Real está repleta de história. Caminhar por ela é reviver os
passos percorridos por escravos, mineradores, bandeirantes e muitos
outros que construíram Minas Gerais. As vias de acesso da Estrada
Real se formaram inicialmente da antiga Villa Rica, hoje Ouro Preto,
ao porto de Paraty, sendo acrescentados, posteriormente, os
caminhos “novo”, até a cidade do Rio de Janeiro, e o dos “Diamantes”,
ligando o Arraial do Tejuco, atual Diamantina, até Ouro Preto. A
Estrada Real conta mais de 1400km de patrimônio, cercado de
montanhas, natureza, cultura e arte, marcas vivas de um rico histórico
de Minas e do Brasil. Embora esteja ocorrendo ampla divulgação da
Estrada Real e de seu potencial histórico, cultural e turístico, faz-se
necessária uma maior conservação dos caminhos físicos, alertando-
se os moradores e governantes locais acerca da necessidade de
conservação de seu pavimento, obras arquitetônicas e patrimônios
artístico-cultural das regiões. A Assembléia Legislativa deve participar
do esforço de conservação deste importante patrimônio mineiro,
incluindo proteção especial aos caminhos da Estrada Real, o que é
proposto nesta emenda à Constituição.

Por essas razões, aguardamos dos nobres pares aprovação desta
proposição.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos
termos do art. 201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2008
Altera os incisos IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 5
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de novembro de 2007.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os incisos IV e V do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de

5 de novembro de 2007, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 7º - (...)
IV - de que trata a alínea "a" do § 1º do art. 10 da Lei nº 10.254, de

1990, admitidos até 16 de dezembro de 1998, desde a data do
ingresso, inclusive no caso de estarem exercendo a função de Diretor
ou Vice-Diretor;

V - de que trata a alínea "a" do § 1º do art. 10 da Lei nº 10.254, de
1990, admitidos entre 16 de dezembro de 1998 e 31 de dezembro de
2006, desde a data do ingresso, inclusive no caso de estarem
exercendo a função de Diretor ou Vice-Diretor.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2008.
Domingos Sávio
Justificação: Os servidores designados que exerciam a função de

Diretor ou Vice-Diretor de Escola não foram contemplados pela Lei
Complementar nº 100, de 5/11/2007. Entretanto, se exerciam tal
função, é porque eram designados; portanto, preenchiam os requisitos
da referida lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.027/2008
Dispõe sobre consignação facultativa em folha de pagamento de

servidor público ativo, inativo e pensionista do Estado para aquisição
de passagens aéreas.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o servidor pública ativo, inativo e pensionista do Estado

autorizado a realizar consignação facultativa para adquirir passagens
aéreas em viagens internacionais nos vôos originados nos aeroportos
de Minas Gerais.

Art. 2° - Aplica-se a esta lei o disposto na Lei nº  15.025, de 19 de
janeiro de 2004.

Art. 3° - O Executivo regulamentará esta lei no pra zo de noventa



422

dias.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2008.
Délio Malheiros
Justificação: O setor aéreo nacional vem passando por um grande

crescimento, o que tem possibilitado a um número cada vez maior de
consumidores utilizar esse serviço que, no passado, era restrito a
pessoas de alto poder aquisitivo.

No entanto, em que pese essa enorme expansão, a população do
Estado ainda sofre com a escassez de vôos que atendam a enorme
demanda existente, em especial no que concerne aos vôos
internacionais.

Essa quase inexistência de decolagens para o exterior faz com que
os consumidores mineiros, quando em viagens a outros países, seja a
trabalho ou a passeio, tenham que se deslocar para os estados
vizinhos, tais como São Paulo e Rio de Janeiro, o que, além de
representar despesas maiores, implica muitos transtornos e contra
tempos, além de aumentar muito o tempo de viagem.

É indiscutível a capacidade dos aeroportos mineiros e a sua
estrutura para a realização de tais vôos, sendo notória, ainda, a
ociosidade desses aeroportos. Portanto, é certo que a criação de
novas rotas internacionais seria benéfica não só para a população
local, mas para a aviação como um todo.

Pelas razões expostas, consideramos que o projeto ora apresentado
representa uma forma de incentivo às companhias aéreas para que
criem novas rotas internacionais, aqui originadas, sem esquecer o
incremento que tal medida pode representar ao setor de turismo.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.028/2008
Altera o art. 2º da Lei nº 14.601, de 23 de janeiro de 2003.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 14.601, de 23 de janeiro de 2003, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º - O imóvel de que trata esta lei reverterá ao patrimônio do
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Estado se, findo o prazo de dez anos contatos da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
prevista no art. 1º.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2008.
Gustavo Valadares
Justificação: A presente proposição tem por objetivo alterar a Lei nº

14.601, de 23/1/2003, que autorizou o Poder Executivo a doar ao
Município de Abaeté imóvel localizado nessa cidade, para fins de
construção de ginásio poliesportivo com pista de atletismo.

Ocorre que a referida Lei nº 14.601, em seu art. 2º, estabelece o
prazo de três anos após a lavratura da escritura pública de
transferência do imóvel para que lhe seja dada a destinação prevista
na norma.

No entanto, é de fácil verificação a dificuldade da municipalidade em
empreender obra desse porte no exíguo prazo de três anos, o que
suscitou a apresentação desta proposição, que pretende extender o
prazo para o cumprimento do que determina a lei.

Diante da importância deste projeto, conto com o apoio dos nobres
Deputados desta Casa para a sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.029/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Alvorada I e II, com sede no Município de Patos de Minas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Moradores do Bairro Alvorada I e II, com sede no Município de Patos
de Minas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2008.
Hely Tarqüínio
Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Alvorada I e II é

uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 20/12/84 e em pleno
funcionamento desde então.
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A entidade tem como finalidade promover o bairro nas áreas social e
de educação, cultura e lazer (art. 2º do estatuto).

Entre as muitas atividades da Associação, destacam-se: curso de
alfabetização de adultos, escola de música, cursos de cabeleireiro,
costura e bijuteria, distribuição de cestas básicas e incentivo às
práticas esportivas.

Seus Diretores são pessoas idôneas e não são remunerados por
suas funções, como atesta o Presidente da Câmara Municipal de
Patos de Minas.

No caso de dissolução da entidade, os bens remanescentes serão
destinados a instituição congênere (art. 32 do estatuto).

A Associação presta relevantes serviços à comunidade, pelo que
solicito aos meus pares a aprovação deste projeto de lei, já que
atende os requisitos da Lei nº 12.972.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.030/2008
Concede gratificação ao servidor das carreiras de Auxiliar Executivo

de Defesa Social e de Assistente Executivo de Defesa Social, do
Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder Executivo.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica concedida ao servidor das carreiras de Auxiliar

Executivo de Defesa Social e de Assistente Executivo de Defesa
Social, instituídas pela Lei nº 15.301, de 10 de agosto de 2004, lotado
na Subsecretaria de Administração Penitenciária da Secretaria de
Estado de Defesa Social, a Gratificação de Agente de Segurança
Penitenciário em Estabelecimento Penal – Gapep –, a que se refere o
art. 7º da Lei nº 14.965, de 30 de julho de 2003.

Art. 2º - O benefício de que trata esta lei retroagirá à data de lotação
do servidor na Subsecretaria de Administração Penitenciária da
Secretaria de Estado de Defesa Social.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2008.
Irani Barbosa
Justificação: Esta iniciativa tem por objetivo permitir que os
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servidores titulares dos cargos de Auxiliar Executivo de Defesa Social
e de Assistente Executivo de Defesa Social, lotados na Subsecretaria
de Administração Penitenciária da Secretaria de Estado de Defesa
Social, percebam a Gratificação de Agente de Segurança
Penitenciário em Estabelecimento Penal – Gapep.

Trata-se de servidores que prestam serviços nas unidades prisionais
do Estado, estabelecimentos que constituem, indubitavelmente, locais
de alta periculosidade, razão suficiente para amparar a concessão da
Gapep aos servidores destacados.

Com a edição da Lei nº 15.301, de 2004, que instituiu as carreiras do
Grupo de Atividades de Defesa Social do Poder Executivo, titulares
dos cargos de Auxiliar Executivo de Defesa Social e de Assistente
Executivo de Defesa Social foram lotados na Subsecretaria de
Administração Penitenciária da Secretaria de Estado de Defesa
Social, sem contudo serem incluídos entre aqueles que fazem jus à
percepção da Gapep. Todavia, faz jus à percepção dessa mesma
gratificação o titular do cargo de Agente de Segurança Penitenciário
lotado nessa Subsecretaria.

No art. 1º do projeto, ao fazer remissão ao art. 7º da Lei nº 14.965,
de 2003, dispositivo em que foi instituída a Gapep, este legislador
pretende assegurar aos servidores destacados a possibilidade de
incorporação da gratificação aos proventos, por ocasião da
aposentadoria, conforme previsto no § 4º do referido dispositivo legal.
Esse, por sua vez, vincula tal incorporação às condições
estabelecidas na alínea “c” do inciso I do art. 7º da Lei Complementar
nº 64, de 2002, “que institui o regime próprio de Previdência e
Assistência Social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais
e dá outras providências”. Desse modo, fica também garantida a
possibilidade da manutenção da Gapep quando da aposentadoria
desses servidores.

Outrossim, o art. 2º do projeto cuida de fazer retroagir a concessão
do benefício, criado em 2003, à data de lotação dos referidos
servidores na Subsecretaria de Administração Penitenciária da
Secretaria de Estado de Defesa Social. Isso se justifica porque, tendo
em vista que as carreiras correspondentes aos cargos de Auxiliar
Executivo de Defesa Social e de Assistente Executivo de Defesa
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Social foram criadas pela Lei nº 15.301, de 2004, entendemos que
desde essa data os servidores pertencentes a essas carreiras e que
se encontravam lotados na Subsecretaria de Administração
Penitenciária fazem jus à percepção da Gapep, criada em 2003 pela
Lei nº 14.965.

Essas são, pois, as razões que fundamentam a apresentação do
projeto de lei em tela. Assim sendo, conto com o apoio dos nobres
pares nesta Casa para a sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.031/2008
Altera dispositivo da Lei nº 11.547, de 27 de julho de 1994, que

proíbe a venda de bebidas alcoólicas nos estabelecimentos e nas
condições que especifica.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 11.547, de 27 de julho de 1994, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - É proibida a venda, a posse e a exposição de bebidas

alcoólicas:
I - em bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres

localizados em rodovias estaduais, em terrenos contíguos às faixas de
domínio do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG -;”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2008.
João Leite
Justificação: A Lei nº 11.547, de 27/7/94, que proíbe a venda de

bebidas alcoólicas em estabelecimentos localizados em rodovias
estaduais e em terrenos contíguos às faixas de domínio do DER-MG,
tem sua eficácia diminuída pelo fato de a fiscalização encontrar
inúmeras dificuldades para configurar o flagrante delito.

Muitas vezes as bebidas são depositadas debaixo de balcões ou em
prateleiras inacessíveis à fiscalização, dificultando a constatação e
apreensão.

Há, também, a dificuldade de elaborar o flagrante da venda, pois os
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consumidores, muitas vezes coniventes com os vendedores, alegam
não estar adquirindo bebidas alcoólicas.

Fundamental, portanto, a alteração da legislação, com a inclusão da
proibição da exposição e da manutenção de bebidas alcoólicas nos
estabelecimentos citados na legislação, como forma de efetivamente
coibir a venda de bebidas e propiciar meios para uma fiscalização
eficiente.

Conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste
projeto de lei e o aperfeiçoamento da legislação em prol da segurança
da população.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.032/2008
Dispõe sobre a concessão de nova placa pelo Departamento

Estadual de Trânsito – Detran-MG, ao proprietário de veículo
automotor que tiver placa clonada.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica assegurada a obtenção gratuita de nova placa ao

proprietário de veículo automotor que tiver a placa clonada.
Art. 2º - A placa clonada será demonstrada mediante processo

administrativo junto ao Departamento Estadual de Trânsito – Detran-
MG.

Art. 3º - Concedida a nova placa, será imediatamente dada baixa na
anterior no sistema.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2008.
Ruy Muniz
Justificação: A cópia de placas de veículos, popularmente conhecida

como clonagem, tem causado sérios aborrecimentos a centenas,
talvez milhares de proprietários, que, sem esperar, recebem
notificações de infrações de trânsito que não cometeram e, ao
averiguarem, deparam com uma triste realidade: tiveram as placas de
seus veículos clonadas e, a partir daí, passam a enfrentar uma
verdadeira “via crucis” para solucionar o problema, especialmente
porque o Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503, de 1997) não
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previu tal possibilidade; desconheceu o assunto, não autorizou nem
proibiu a troca da placa para tais casos.

Este projeto, que pode ser enquadrado no permissivo legal do art. 5º
e § 1º do art. 115 da Lei nº 9.503, de 1997, não fere a vedação do
inciso XI do art. 22 da Constituição Federal, haja vista que não se trata
de interferência na legislação de trânsito. Trata apenas da questão
das placas clonadas ou copiadas, que diz respeito com a identificação
e propriedade do veículo, esta de competência do Estado membro, a
teor do inciso III do art. 155 da Constituição Federal.

Assim, a aprovação deste projeto virá atender considerável parcela
de proprietários de veículo, bem como inibirá a prática de um delito
que está se tornando corriqueiro em nosso Estado.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.033/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Recicladores

Autônomos de Rio Acima – Arara -, com sede no Município de Rio
Acima.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Recicladores Autônomos de Rio Acima – Arara -, com sede no
Município de Rio Acima.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2008.
Wander Borges
Justificação: A Associação dos Recicladores Autônomos de Rio

Acima - Arara - é uma entidade civil sem fins lucrativos, fundada em
28/5/2004, de natureza beneficente e de promoção social, que atua na
preservação do meio ambiente, por meio da reciclagem de materiais.

A análise das finalidades contidas em seu estatuto revela que seu
principal objetivo é a melhoria da qualidade de vida das pessoas que
sobrevivem da coleta e da separação de materiais recicláveis.
Destarte, a associação em comento apresenta os objetivos seguintes:
apoiar e defender os interesses dos separadores e catadores de
material reaproveitável, promover a defesa de direitos, auxiliar na
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organização da classe dos catadores e recicladores e incentivar a
criação de cooperativas.

Como visto, a entidade presta relevantes serviços à comunidade,
uma vez que desenvolve ações que visam atender às crescentes
demandas das pessoas em situação de vulnerabilidade social ou
econômica, tendo como propósito contribuir para seu desenvolvimento
humano e promover sua inclusão social. Diante de todo o exposto,
pacífico é o fato de que a associação busca a construção de uma
sociedade mais democrática, respaldada em uma alternativa de
desenvolvimento que contemple a inclusão social com justiça,
sustentabilidade do meio ambiente e universalização dos direitos
sociais, culturais, ambientais, civis e políticos.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta
Casa para o reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela
Arara.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.034/2008
Declara de utilidade pública a Fundação Cardiovascular São

Francisco de Assis - F.C.S.F.A -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

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

Cardiovascular São Francisco de Assis – F.C.S.F.A -, com sede no
Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2008.
Wander Borges
Justificação: Por ser a saúde um valor preponderante na vida dos

cidadãos, a Constituição Federal destinou-lhe uma seção exclusiva,
em que apresenta os Poderes competentes para tratar da matéria e
as ações que devem ser efetuadas para sua concretização. A simples
leitura do art. 196 nos permite concluir que a saúde foi alçada à
categoria de direito fundamental, sendo a todos garantida e
configurada como uma obrigação do Estado. Desta forma, a fruição do
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direito à saúde depende de medidas positivas emanadas do Estado,
bem como pode decorrer, complementarmente, da prestação de
serviços pelas instituições privadas. Diante dos fatos citados, em
5/2/99, foi constituída a Fundação Cardiovascular São Francisco de
Assis - F.C.S.F.A -, entidade civil sem fins lucrativos, que visa prestar
assistência médico-hospitalar a pessoas em situação de
vulnerabilidade social e econômica. A entidade apresenta as
finalidades estatutárias seguintes: apoiar, motivar e promover o
desenvolvimento de pesquisas clínicas e experimentais; apoiar e
motivar o desenvolvimento de projetos de ensino, treinamento e
reciclagem de profissionais da saúde; colaborar e desenvolver obras
de assistência médica; e criar e manter biblioteca especializada e
apoiar, motivar e promover publicações científicas na área da
cardiologia. Como visto, a entidade presta relevantes serviços à
comunidade, uma vez que desenvolve ações que visam atender às
demandas das pessoas carentes, contribuindo para a salvaguarda do
direito à saúde.

Cumpridos todos os requisitos legais, contamos com o apoio desta
Casa para o reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela
entidade.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e de Saúde, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o
art. 103, inciso I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 2.035/2008
Declara de utilidade pública o Sindicato dos Servidores Municipais

de Arinos - Sisma -, com sede no Município de Arinos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Sin dicato dos

Servidores Municipais de Arinos - Sisma -, com sede no Município de
Arinos.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2008.
Almir Paraca
Justificação: O Sindicato dos Servidores Municipais de Arinos -

Sisma - é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos,
fundada em 7/9/2002, com duração por tempo indeterminado, com
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sede e foro no Município de Arinos.
O Sisma tem por finalidade representar judicialmente e

extrajudicialmente os servidores da Prefeitura Municipal de Arinos,
colaborar com os poderes públicos, negociar acordos e convenções
coletivas de trabalho ou dissídios coletivos e promover congressos,
simpósios, seminários e conferências. Busca manter o bom
relacionamento entre os servidores e com as associações que a
congregam, bem como as entidades sindicais em geral, e defender os
direitos, os interesses e a melhoria da qualidade de vida e de trabalho
dos seus filiados, entre outros objetivos.

Pelos relevantes serviços prestados pela referida associação à
sociedade e por sua importância social, apresento esse projeto de lei
para apreciação dos meus nobres pares.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.036/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados de Ipatinga - Apac -, com sede no Município de
Ipatinga.

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

Proteção e Assistência aos Condenados de Ipatinga - Apac -, com
sede no Município de Ipatinga.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2008.
Cecília Ferramenta
Justificação: A Associação de Proteção e Assistência aos

condenados de Ipatinga - Apac - de Ipatinga constitui-se em
associação sem fins lucrativos, com personalidade jurídica própria e
prazo de duração indeterminado. A instituição tem por finalidade
auxiliar as autoridades dos Poderes Judiciário e Executivo, em tarefas
ligadas à readaptação dos sentenciados e presidiários, sendo também
parceira da Justiça na execução da pena, exercendo suas atividades
especialmente por meio da assistência à família, da educação, da
saúde, do bem-estar, da profissionalização, da reintegração social, de



432

pesquisas psicossociais, da recreação e ainda da assistência
espiritual. Diante do exposto, julgamos mais que procedente o título
de utilidade pública estadual, pois, de fato, a entidade exerce este
papel.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.037/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Barro

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

Comunitária do Barro Preto, com sede no Município de Boa
Esperança.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2008.
Deiró Marra
Justificação: A Associação Comunitária do Barro Preto, com sede no

Município de Boa Esperança, na localidade rural denominada Barro
Preto, é uma associação civil de direito privado, de assistência social,
educativa e cultural, sem fins econômicos, com duração por tempo
indeterminado.

A grande finalidade da entidade é desenvolver o associativismo em
sua comunidade, estimulando as pessoas a se unirem em defesa de
seus interesses comuns, objetivando melhorar as condiçoes de vida
de todos, podendo para tanto, além de outras ações, criar e
desenvolver centros de estudos e de apoio ao estudante, centros
culturais, esportivos e de lazer para o desenvolvimento de atividades
que possibilitem a consecução de seus objetivos sociais.

A documentação apresentada encontra-se de acordo com o que
estabelece a Lei nº 12.972, de 27/7/1998 para que uma entidade seja
declarada de utilidade pública. Assim, peço o costumeiro apoio dos
nobres colegas à aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.038/2008
Declara de utilidade pública o Grupo Vida Nova em Cristo, com sede

no Município de Patrocínio.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Vida Nova em

Cristo, com sede no Município de Patrocínio.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2008.
Deiró Marra
Justificação: O Grupo Vida Nova em Cristo, com sede no Município

de Patrocínio, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, de duração
indeterminada.

Objetivando à prevenção de dependência química e à recuperação
da dependência química para qualquer dependente que queira e o
procure, o Grupo Vida Nova em Cristo pretende mostrar à sociedade a
gravidade dessa doença, que é incurável, progressiva e fatal. Aplica,
ainda, os princípios do Amor Exigente para as famílias interessadas.

No desenvolvimento de suas atividades, o grupo visa dar apoio às
famílias e ao dependente que desejar deixar o uso de drogas, além de
proteger a família, a gestante, a infância, a adolescência e a velhice.

Constituída em 26/7/2002, é notório o sucesso do grupo na
promoção de ações de habitação e reabilitação da pessoa portadora
de deficiência e na integração do indivíduo no mercado de trabalho.

A documentação apresentada encontra-se de acordo com o que
estabelece a Lei nº 12.972, de 27/7/98, com vistas à sua declaração
de utilidade pública. Assim, peço o costumeiro apoio dos nobres
colegas à aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.039/2008
Institui a Política Estadual de Perenização das Vias de Transporte

Escolar.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Perenização das Vias

de Transporte Escolar.
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Art. 2º - A Política Estadual de Perenização das Vias de Transporte
Escolar tem os seguintes objetivos:

I - facilitar o acesso dos corpos docente e discente da área rural às
respectivas escolas;

II - aumentar a segurança do transporte escolar nos Municípios
mineiros;

III - implementar a freqüência às atividades escolares;
IV - reduzir a evasão escolar;
V - consagrar a escola pública como sítio de exercício de cidadania.
Art. 3º - Caberá ao Estado:
I - desenvolver programas específicos para a perenização de vias

públicas utilizadas no transporte escolar;
II - estabelecer convênios para atuação em conjunto com os

Municípios, embasados na solidariedade federativa.
Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei serão

custeadas com recursos provenientes da Lei Orçamentária.
Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2008.
Sebastião Helvécio
Justificação: A vida é o maior bem do ser humano. Qualidade de

vida está intimamente relacionada com o grau de educação
alcançado. Uma das assimetrias mais visíveis no sistema educacional
brasileiro é a acessibilidade à escola pública. Minas Gerais, Estado
síntese da brasilidade, reflete em números a importância do tema.
Diariamente 430 mil alunos são atendidos pelo transporte escolar nos
853 Municípios mineiros, razão suficiente para incluir o transporte
escolar como prioridade da solidariedade federativa e, na visão mais
ampla da questão, não se focar apenas na viatura que realiza o
transporte, mas também na condição de tráfego da estrada. Daí a
necessidade de perenizar as vias públicas utilizadas no transporte de
alunos e professores envolvidos na construção da cidadania.

Desta forma, solicito apoio dos meus pares para que Minas Gerais
seja também pioneira na implantação de política pública que enaltece
a dignidade e possibilita a melhoria da qualidade de vida da nossa
gente.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.040/2008
Dispõe sobre a criação do Programa de Inserção de Direitos e

Cidadania nas escolas públicas do Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o Programa de Inserção de Direitos e Cidadania

nas escolas públicas estaduais de ensino fundamental e médio.
Art. 2º - O conteúdo pedagógico do Programa versará,

prioritariamente, sobre a defesa dos direitos fundamentais, os deveres
individuais e coletivos, as garantias individuais, os direitos do
consumidor, da criança, do adolescente, da mulher, do idoso e da
pessoa portadora de deficiência e a proteção ao meio ambiente.

Art. 3º - A Secretaria de Estado de Educação firmará convênios com
as faculdades de Direito públicas e particulares existentes no Estado
objetivando a cessão de universitários, em regime de estágio, para
ministrarem as aulas do Programa de Inserção de Direitos e
Cidadania, além de atuarem na tutoria e monitoria.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por
conta das dotações orçamentárias previstas para a Secretaria de
Estado de Educação, suplementadas se necessário.

Art. 5º - Cabe ao Poder Executivo a regulamentação desta lei.
Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 19 de fevereiro de 2008.
Walter Tosta
Justificação: A escola é uma instituição imprescindível para a

formação do indivíduo. Diante do fundamental papel social
desempenhado pelas instituições de ensino em todos os níveis, é
notável a carência de um programa exclusivamente voltado para
estimular o desenvolvimento de cidadãos a partir de lições de direito e
ética que ajudarão os jovens a refletir e agir de forma responsável em
relação a questões contemporâneas, objetivando reduzir preconceitos
e produzir maior conhecimento sobre tais assuntos.

O Programa de Inserção de Direitos e Cidadania deverá abordar e
priorizar questões como direitos e deveres dos cidadãos, educação
ambiental, hiperconsumismo e inclusão social das pessoas portadoras
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de deficiência, entre outros temas relacionados à ética e ao exercício
da cidadania.

Ética e cidadania são pontos basilares da educação e da sociedade
que pretendemos construir; portanto, não podem continuar fora da
grade curricular de nossos estudantes. Ante o exposto, requeiro o
apoio dos nobres colegas para aprovação deste projeto de lei.

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

REQUERIMENTOS
Nº 1.828/2008, do Deputado Alberto Pinto Coelho, em que solicita

inserção nos anais da Casa de matéria publicada no jornal “Hoje em
Dia” de 10/2/2008, do jornalista Aristóteles Drummond, cujo título é
"Ausência de José Aparecido ". (- À Mesa da Assembléia.)

Nº 1.829/2008, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Unimontes pelo apoio
dado ao convênio de cooperação técnica firmado entre a Funed e a
Utramig, que vai capacitar e qualificar servidores da área de saúde. (-
À Comissão de Educação.)

Nº 1.830/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a comunidade do
Município de Albertina pelo transcurso do seu 45º aniversário.

Nº 1.831/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a comunidade do
Município de Inconfidentes pelo transcurso do seu 45º aniversário.

Nº 1.832/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a comunidade do
Município de Conceição das Pedras pelo transcurso do seu 45º
aniversário.

Nº 1.833/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a comunidade do
Município de Consolação pelo transcurso do seu 45º aniversário.

Nº 1.834/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a comunidade do
Município de Piranguçu pelo transcurso do seu 45º aniversário.

Nº 1.835/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
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seja formulado voto de congratulações com a comunidade do
Município de Marmelópolis pelo transcurso do seu 45º aniversário.

Nº 1.836/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a comunidade do
Município de São Sebastião da Bela Vista pelo transcurso do seu 45º
aniversário.

Nº 1.837/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a comunidade do
Município de Ouro Fino pelo transcurso do seu 259º aniversário. (-
Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.838/2008, do Deputado Ivair Nogueira, em que solicita seja
formulado apelo ao Secretário de Saúde com vistas à adoção de
providências urgentes para o combate à dengue no Município de
Pedra Azul. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 1.839/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário
de Desenvolvimento Social com vistas à criação da Comissão
Estadual de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais, subsidiária da Comissão Nacional. (- À Comissão de
Direitos Humanos.)

Nº 1.840/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Presidente da Emater com vistas a
que seja dada especial atenção à agricultura familiar, urbana e
periurbana na execução das ações do Programa 028 - Minas sem
Fome. (- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pela
Comissão de Participação Popular. Anexe-se ao Requerimento nº
1.782/2008, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno.)

Nº 1.841/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulado apelo ao Secretário de Educação com vistas à
suspensão da ordem que determinou a retirada do Projeto Ribeiro de
Abreu Social - Ribas - da Escola Estadual Bolivar Tinoco Ribeiro. (- À
Comissão de Educação.)

Nº 1.842/2008, da Comissão do Trabalho, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado e aos Secretários de
Planejamento e de Educação com vistas à adequada interpretação da
Lei Complementar nº 100/2007 e do Decreto nº 44.674, assegurando-
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se às Vice-Diretoras e Diretoras que se encontram no exercício da
função os benefícios advindos da referida lei. (- À Comissão de
Administração Pública.)

Do Deputado Délio Malheiros em que solicita sejam os Plenarinhos
e o Auditório desta Casa nominados, a exemplo do que ocorre com o
Plenário Juscelino Kubitschek, com o intuito de homenagear
Deputados e servidores que prestaram serviço nesta Assembléia,
sugerindo desde já a denominação de um dos espaços como
Plenarinho Diretor-Geral Dr. Adonis Martins Moreira. (- À Mesa da
Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado
Gustavo Valadares (3).

Proposições Não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber as seguintes proposições:
REQUERIMENTOS

Da Comissão de Transporte em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o jornal “Estado de Minas” pelo transcurso do 80º
aniversário de sua fundação.

Do Deputado Agostinho Patrús Filho em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Tocos do Moji por estar
o Município entre os 30 melhores do Brasil no “ranking” índice de
gestão, de acordo com a pesquisa elaborada pela Confederação
Nacional dos Municípios.

Do Deputado Agostinho Patrús Filho em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Congonhal por estar o
Município entre os 30 melhores do Brasil no “ranking” índice de
gestão, de acordo com pesquisa eleborada pela Confederação
Nacional dos Municípios.

Do Deputado Agostinho Patrús Filho em que solicita seja formulado
voto de congratulações com a comunidade de Santo Antônio do
Monte por estar o Município entre os 30 melhores do Brasil no
“ranking” índice de gestão, de acordo com pesquisa eleborada pela
Confederação Nacional dos Municípios.

Do Deputado Domingos Sávio em que solicita seja formulado voto
de congratulações com o Sr. José Tarcísio de Almeida Melo por sua
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posse como Vice-Presidente do TRE-MG.
Do Deputado Domingos Sávio em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Joaquim Herculano Rodrigues por sua
posse como Presidente do TRE-MG.

Do Deputado Irani Barbosa em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Sr. Antônio Pinheiro Júnior, Prefeito Municipal
de Ibirité, pela brilhante classificação (3º lugar) no índice de gestão.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Segurança Pública, de Turismo, de Assuntos Municipais, do
Trabalho e dos Deputados Sebastião Helvécio (2) e Mauri Torres.

Questão de Ordem
Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente.

Serei breve. Na semana passada, foi aprovado um requerimento, na
Comissão de Turismo, de visita dessa Comissão à cidade de Itajubá,
a fim de se conhecerem de perto as ações promovidas pela Helibras.
Desejo trazer essa boa notícia a todos os parlamentares e ao povo
mineiro, já que Itajubá vai ganhar uma nova unidade da Helibras, um
investimento de US$250.000.000,00, praticamente pronto. Trata-se de
um grande investimento junto aos governos federal e estadual, que
estão iniciando um projeto para a entrega de 15 helicópteros por ano,
uma vez que hoje é bastante reduzido o número de helicópteros.
Várias ações já foram realizadas, tais como audiências públicas, tendo
à frente o apoio do governo federal. Sabemos que o governo estadual
detém 25% das ações da Helibras. Sem dúvida alguma, isso nos
alegra muito, porque faz com que a Helibras se torne o segundo pólo
aeronáutico do País, graças à competência na fabricação de seus
helicópteros, que, indiscutivelmente, são conhecidos de todos os
empresários, não somente os do Brasil, mas também os do exterior.
Faço esse registro levando em conta que, muito em breve, a
Comissão de Turismo estará em Itajubá para propor, em nome da
Assembléia Legislativa, ações que incrementem essa grande
operação em favor do desenvolvimento da nossa região. Muito
obrigado.

Oradores Inscritos
O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado André Quintão.
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O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, foi com muita alegria que recebemos o resultado da última
pesquisa CNT-Sensus que avaliou o desempenho do nosso governo
federal, o governo Lula. Desde 2003, na posse do Presidente Lula,
temos, com muito vigor, determinação e esforço - não só o PT, mas
também a coalizão do primeiro e do segundo mandato do governo
Lula -, trabalhado para recolocar o Brasil nos trilhos do
desenvolvimento econômico, com justiça social e redução da pobreza
e das desigualdades sociais. Verificamos, mesmo no momento de
turbulência internacional, que alguns setores da Oposição - nem vou
generalizar o conjunto da Oposição, mas talvez alguns setores que
ainda não perceberam o avanço de consciência da população
brasileira - ainda tentam, em um debate miúdo e desgaste de
medidas, algumas benéficas para o País, derrotá-las, como
derrotaram os recursos para a saúde e para a política social no
recente debate sobre a CPMF.

Apesar de toda essa bateria de críticas, muitas infundadas, a
pesquisa CNT-Sensus revela que esse esforço da base aliada, do
Presidente Lula, do PT está sendo compreendido pela população
brasileira. Programas sociais como o Bolsa-Família, o ProUni, o
Pronaf, o Fundeb, o PAC e tantos outros em curso no Brasil foram
aplicados e implementados de maneira republicana e suprapartidária.
Para terem uma idéia, somente o Ministério do Desenvolvimento
Social, cujo orçamento - recorde neste ano - é de
R$28.000.000.000,00, atende 60 milhões de brasileiros. Só em Minas
Gerais, o Ministério comandado pelo mineiro Patrus Ananias atende
pessoas com um valor de R$2.000.000.000,00. Para nossa Capital,
tão bem governada pelo Prefeito Fernando Pimentel, são
R$200.000.000,00 destinados apenas pelo Ministério do
Desenvolvimento Social.

E a população está compreendendo esse esforço. O Presidente Lula
chega na 2ª melhor avaliação de governo desde que tomou posse,
com 85% de aprovação. Vejam bem: 85% de aprovação, que é um
recado claro para a Oposição. Não adianta a Oposição fazer barulho e
não discutir políticas públicas. Não adianta a Oposição discutir
perfumaria e não discutir o sentido real de para onde o Brasil está
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caminhando. E o Brasil está no rumo certo, do crescimento
econômico, da estabilidade econômica, da redução das desigualdades
e da redução da pobreza.

Por isso, gostaria de dizer, Presidente, que neste mês, quando o PT,
nosso partido, completa 28 anos, é com muito orgulho que recebemos
esse reconhecimento da população brasileira.

É lógico que o caminho ainda é longo. O Brasil e o Presidente Lula
herdaram uma dívida social acumulada ao longo da história. O Brasil
ainda é um país profundamente marcado por uma estrutura social
concentradora de renda, riqueza e oportunidades. É evidente que o
País ainda enfrenta problemas sérios na distribuição da terra, e
precisamos concluir um processo de reforma agrária digna em nosso
país. O Brasil ainda convive com indicadores de violência inaceitáveis,
principalmente envolvendo os jovens brasileiros. É evidente que as
regiões metropolitanas ainda enfrentam graves problemas na área de
infra-estrutura, particularmente no que se refere ao saneamento
básico, daí, a importância do PAC. Mas é forçoso reconhecer que
estamos caminhando e que o Brasil precisa continuar nessa
caminhada compatibilizando desenvolvimento econômico e
distribuição de renda.

Além dessa boa notícia - pois como é bom ser governado no País
por um Presidente e uma equipe de governo que têm esse
compromisso e sensibilidade sociais -, queria trazer outra boa notícia:
o Governador Aécio Neves sancionou o PPAG na íntegra, acolhendo
as emendas populares. Assim, venho dizer - e é justo fazê-lo - que os
compromissos assumidos com o processo de participação popular no
PPAG, encaminhado pelas Comissões de Participação Popular e de
Fiscalização Financeira, foram recebidos pelo Poder Executivo, e as
principais emendas acolhidas foram sancionadas em sua totalidade
pelo Governador Aécio Neves, com quem estivemos anteriormente,
com os Deputados Zé Maia e Lafayette de Andrada, quando ele nos
disse que faria um esforço de acolhimento dessas emendas.

Gostaria de citar algumas delas, que destinam: R$2.000.000,00 para
recursos anteriormente previstos para a universalização dos Centros
de Referência da Assistência Social - Cras -, na linha de implantação
do Sistema Único da Assistência; R$1.000.000,00 para a ação de
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estruturação do Sistema Nacional de Vigilância Alimentar e Nutricional
- Sisvan -, de cuja importância para o combate à desnutrição materna
e infantil sabe muito bem o Deputado Carlos Mosconi, expoente da
área de saúde; R$1.000.000,00 para o cumprimento da Lei no 16.683,
de minha autoria, que prevê o acompanhamento social dos jovens do
Poupança Jovem nas escolas estaduais; R$700.000,00 para equipar
Conselhos Tutelares e de direitos da criança e do adolescente;
R$550.000,00 adicionais para a promoção de direitos humanos;
R$500.000,00 para a implantação dos Centros de Referência em
Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável - Cresan -;
R$400.000,00, além do previsto, para o combate ao trabalho infantil;
R$350.000,00 para ações de apoio à comercialização e às feiras
regionais do Economia Solidária; R$400.000,00 para apoio a
cooperativas e associações de catadores de material reciclável;
R$470.000,00 para melhoria das cozinhas das escolas do semi-árido
mineiro; e R$900.000,00 para implantação dos Centros de Atenção
Psicossocial para Atendimento à Criança e ao Adolescente.

Falei de algumas das emendas aprovadas no PPAG, sancionadas
pelo Governador Aécio Neves. Certamente - aqui rendo homenagem
às entidades sociais, aos cidadãos e cidadãs que participaram desse
processo na Assembléia - essa não é uma conquista de um Deputado,
de um partido político, mas de um processo de participação popular
suprapartidário, com várias comissões permanentes integrando o
esforço, o apoio inestimável da equipe técnica da Assembléia, a
participação ativa do governo do Estado, culminando, na primeira
etapa, com a sanção pelo Governador. Agora se trata de implementar
as emendas populares.

Quanto a isso, já fizemos contato com o Secretário Custódio Mattos,
de Desenvolvimento Social e Esportes. Boa parte dos recursos estão
direcionados à Sedese, que tem uma equipe de trabalho muito
esforçada e dedicada, e hoje, contando com o Secretário Custódio
Mattos, que tem uma condução muito correta. Ele é uma pessoa
rigorosamente afinada com o rumo das políticas públicas sociais em
curso no nosso país e de extrema sensibilidade política,
particularmente na área voltada à criança e ao adolescente. Com
essas emendas, com a boa-vontade e a maneira republicana com que
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o governo Lula trata a questão social e com o empenho do Ministro
Patrus Ananias em relação ao Brasil, particularmente ao nosso
Estado, diria que temos hoje, Deputado Domingos Sávio, uma
condição econômica, política, técnica e legislativa muito favoráveis
para avançarmos na construção de uma agenda de políticas públicas
sociais em Minas Gerais, contando com o entrosamento administrativo
e sinalizando para o entrosamento político entre o Ministro Patrus
Ananias, o governo federal e o Governador Aécio Neves e as
respectivas áreas técnicas.

Acredito eu que poderemos dar um salto nas políticas públicas
sociais em Minas Gerais, nessa construção compartilhada entre
governo estadual e governo federal, e com a participação
suprapartidária da Assembléia, que deu essa contribuição através das
emendas populares.

Tenho o maior prazer em conceder aparte a V. Exa.
O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Nobre Deputado, quero

fazer coro com V. Exa. quanto a ser essa uma bandeira que erguemos
juntos, uma causa que pertence a todos nós. Não posso deixar de me
unir a V. Exa. nas referências feitas ao nosso prezado Secretário de
Estado Custódio Mattos, para a minha alegria, Presidente do PSDB de
Minas Gerais, homem público de história extremamente digna e que
desperta, como V. Exa. disse, a exemplo do Ministro Patrus,
igualmente uma figura irretocável na sua história, desde quando
Prefeito de Belo Horizonte, até hoje, na condição de Ministro, esse
sentimento.

Fico à vontade para fazer essa referência, porque nós dois temos
nesta Casa uma relação no mesmo nível na construção dessas
emendas, no debate da organização do Plano Plurianual, no momento
em que fui relator, nas nossas atuações em comissão. Hoje, na
condição de Líder da Maioria, enxergamos com clareza que é esse o
ambiente que devemos estabelecer para construirmos o que é do
interesse do povo mineiro, principalmente dos menos assistidos.
Portanto, estaremos juntos para que as emendas se materializem e,
assim como estivemos na construção do Orçamento, estaremos na
sua execução. Não tenho dúvida de que o Governador Aécio Neves
estará firme para executar o Orçamento com lucidez, com
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responsabilidade, como vem fazendo. Parabenizo V. Exa. pelo
pronunciamento e agradeço o aparte.

O Deputado André Quintão - Agradecemos ao Deputado Domingos
Sávio o aparte. Tenho certeza de que a Assembléia Legislativa
continuará à disposição naquilo que lhe couber. Todavia, repito que
essa é uma conquista da sociedade mineira. Esperamos que as
emendas populares agora sejam traduzidas em ações que repercutam
diretamente na melhoria da qualidade de vida do povo de Minas
Gerais, principalmente das regiões e das pessoas mais sofridas. Muito
obrigado.

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

O Deputado Ivair Nogueira - Sr. Presidente, Deputados e
Deputadas, um fato de expressiva relevância e merecedor de nosso
orgulho não poderia passar em branco nesta Casa Legislativa. No
último dia 23 de novembro, a Fiat Automóveis nos deu uma grande
notícia, para o entusiasmo de todos os mineiros. E não é para menos.
A Fiat anunciou que fará em Betim a maior expansão de sua história.
Com o projeto, que inclui não apenas a fábrica de automóveis, mas
todo o grupo e a própria Iveco, a montadora investirá
R$5.000.000.000,00 em Minas Gerais e gerará aproximadamente 5
mil empregos. Esse é o maior investimento anunciado pelo Grupo Fiat
em todo o mundo e fará da fábrica de Betim, que hoje já é a de maior
produtividade, a maior fábrica do grupo em atividade em todo o
mundo.

A história da Fiat muito contribuiu para elevar o nome de cidade de
Betim, Município de que me orgulho e me sinto honrado de nele ter
nascido. Agora testemunhamos mais um avanço importante.

Retornando na linha do tempo, na década de 70, vejo o brilhante
início das atividades da montadora no Brasil. Na época, o então
Governador Rondon Pacheco fez os primeiros contatos com a
montadora italiana para realizar o sonho de criar um parque industrial
em Minas Gerais.

Em 1974, a fábrica já se erguia em Betim. Dois anos mais tarde é
lançado o Fiat 147. Quem não se lembra do mais econômico e menor
carro montado no Brasil? Depois surgiram outras novidades: a picape
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Fiat; mais tarde, o carro movido a álcool, a versão esportiva e depois
os modelos Panorama e Fiorino.

Em 1984 é lançado o Uno, veículo até hoje produzido, que é
considerado o mais barato do Brasil e um sucesso de vendas. Além
de fabricar o veículo de mais baixo custo, a empresa produz também
um dos carros mais vendidos: o Pálio. Incentivando a paixão do
brasileiro por carros, a Fiat sempre soube atender ao desejo de todo o
gênero de consumidores e entrou até para o segmento de veículos de
luxo no Brasil com o lançamento do Tempra na década de 90.

Trilhando o caminho do sucesso absoluto, há dois anos a montadora
reassumiu o topo no “ranking” de vendas no Brasil. É responsável pela
fatia de 26,6% do mercado automobilístico brasileiro. Só a fábrica de
Betim tem a maior produção da marca; e a tendência é só ampliar,
com a implantação do terceiro turno. Em operação 24 horas por dia, a
produção da Fiat em Betim cresce, a montadora cria milhares de
empregos, gera mais renda e beneficia nossa economia.

Em 2007, o Governador Aécio Neves lembra o gesto de um grande
administrador e anuncia que Minas Gerais receberá
R$5.000.000.000,00 em novos investimentos do Grupo Fiat. Assim, o
Grupo Fiat pretende ampliar a fábrica de automóveis em Betim e
injetar recursos na Iveco, subsidiária de veículos pesados e utilitários,
em Sete Lagoas.

Vimos que essa história hoje é coroada de êxitos, que começou há
32 anos, é também parte da história de Betim.

É a trajetória de uma fábrica que acreditou numa cidade do interior
de Minas, que abriu não só as portas para a possibilidade de um
negócio, mas também para uma relação de parceria e prosperidade.

Hoje, somos o 2º maior PIB do Estado, com 14,4% da população
economicamente ativa. A Fiat, com seu reconhecido prestígio, ajudou
Betim a se transformar em um poderoso pólo de desenvolvimento
industrial. E isso significa riqueza, progresso, visão. Agradecemos,
pois, à Fiat, que avança em mais uma etapa de desenvolvimento; ao
Prefeito Carlaile Pedrosa por ter feito uma grande parceria com a Fiat;
à cidade de Betim, que acolhe a Fiat e transforma negócios em
progresso social.

Quero dizer, Deputados Rômulo Veneroso e Pinduca Ferreira, que
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temos orgulho de ser de Betim. Ao longo dos anos temos visto que a
Fiat Automóveis, não só na produção de veículos, como uma grande
montadora, mas também como empresa que busca a sua expansão
em uma área de 3.000.000m2 no fundo de sua fábrica, dará realmente
outro salto de desenvolvimento que irá além de Betim e região. Tenho
a certeza de que, se a Fiat é responsável hoje pelo maior progresso
de toda a Região Metropolitana, contribuindo de forma acentuada para
o desenvolvimento de Minas Gerais, com o aumento da sua
produtividade, com a melhoria da qualidade, que se acentua cada vez
mais, Betim ganhará muito. Com isso, ganharão também Ibirité,
Igarapé, Sete Lagoas, Juatuba, Mateus Leme, várias cidades, pois
serão também beneficiadas com esse desenvolvimento da Fiat.

Atrás da Fiat, tenho certeza, virão as empresas subsidiárias. O
sistema do “just in time”, hoje aplicado pela Fiat, tem gerado muitos
empregos. Os Deputados Rômulo Veneroso, Pinduca, que
acompanham de perto o desenvolvimento de Betim, sabem que essa
cidade tem aberto as portas para o progresso. Os investidores,
sabendo dessa iniciativa da Fiat Automóveis, estão buscando novos
investimentos no Município de Betim, têm gerado emprego, e
aumentará a receita da nossa cidade e do nosso Estado, pois a Fiat
representa um percentual bastante elevado para o PIB mineiro.

Então, o somatório de esforços do Governador Aécio Neves, do
Prefeito Carlaile Pedrosa, a nossa atuação como Deputado nesta
Casa - a minha, a sua e a do Pinduca -, o trabalho das lideranças de
Betim têm contribuído para essa grande parceria. Quem ganha com
isso é o povo de Minas Gerais. Quando as pessoas reclamam da
arrecadação de Betim, elas têm de olhar para o outro lado, pois essa
divisão do bolo tem contribuído de forma bastante positiva para o
desenvolvimento do nosso Estado.

O Deputado Rômulo Veneroso (em aparte) - Gostaria de agradecer
ao nosso Exmº Deputado Ivair Nogueira a oportunidade de aparteá-lo
neste momento importante do seu pronunciamento. Queria ainda
parabenizá-lo por suas palavras, falar da atuação parlamentar do
nobre Deputado, cumprimentar o Deputado Doutor Viana, que preside
a Mesa, os demais Deputados presentes e os telespectadores da TV
Assembléia.
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Deputado Ivair, nós que nascemos e fomos criados em Betim,
acompanhamos todo esse crescimento. Com a chegada da Fiat,
realmente Betim tomou outros rumos, pois, em determinados anos,
atingiu um crescimento de quase 10%, o que nos causou grandes
problemas sociais, a exemplo da questão da moradia. A infra-estrutura
da cidade não estava preparada para receber um contingente de
pessoas tão grande, e, ao longo desses 32 anos, vimos sofrendo e
lutando para resolver essas questões com a nossa população.

Hoje temos grande preocupação com a expansão anunciada da Fiat,
cujo investimento é da ordem de R$3.000.000.000,00. Isso realmente
nos traz muita alegria por entendermos que hoje a Fiat considera
Betim como sua sede mundial, pois será a sua maior fábrica.

Com certeza, o nosso Prefeito Carlaile já esteve reunido com a
diretoria da fábrica, buscando alternativas para retornar com a parte
administrativa da empresa para a nossa cidade, o que, infelizmente,
no passado, perdemos. E perdemos muito com isso, não apenas com
relação à arrecadação, mas também aos empregos de muitos
funcionários administrativos.

Quero dizer que, nessa perspectiva de preocupação, estamos
organizando, e gostaria de contar com a participação de V. Exa. e do
nosso colega Deputado Pinduca, um seminário, programado para
março, que estudará as possibilidades que passa a ter Betim com
essa expansão da Fiat. Com isso, buscaremos alternativas para
termos um crescimento sustentável em que não percamos a nossa tão
sonhada qualidade de vida.

Com esse propósito, parabenizo o pronunciamento de V. Exa. e
coloco-me a seu lado nesta caminhada, como sempre estivemos em
favor da nossa cidade e do nosso Estado.

Com essa expansão da Fiat, que, com certeza, acontecerá nas
demais empresas ali localizadas, vamos ter de examinar todas as
possibilidades e equacioná-las para não perdermos oportunidades e
também a qualidade de vida do nosso povo.

Deixo esse registro. Parabéns! Mais uma vez, obrigado pelo aparte.
O Deputado Ivair Nogueira - Quero agradecer também ao Deputado

Inácio Franco, que é considerado um Deputado de Betim e possui
uma empresa sediada no Município. Ele muito contribuiu para o nosso
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movimento e participou de todos os entendimentos com a Fiat
Automóveis e com o Prefeito Carlaile Pedrosa.

O que sentimos hoje é que Betim deve muito à Fiat, e acredito que a
Fiat também deve muito a Betim. Acredito que houve um equívoco no
passado, principalmente na questão educacional, pois não se levou
em consideração o ensino profissionalizante. Por muitos anos, o
governo deixou de priorizar o ensino profissionalizante. Isso foi um
equívoco, principalmente nas cidades voltadas para os distritos
industriais e pólos industriais, como é o caso de Betim, que sentiu
muito a falta de qualificação da mão-de-obra.

Hoje, temos escola técnica profissionalizante. O governo federal
prepara a liberação de recursos para a construção de mais uma. Sem
dúvida, esse é o caminho da qualificação da mão-de-obra, até pelo
seu aproveitamento não só em Betim como também nas cidades
vizinhas.

Tenho certeza de que esses investimentos da Fiat que vieram à tona
têm causado grande movimento na nossa cidade, principalmente
daqueles que querem investir no Município. Se, no passado, quando a
Fiat se instalou em Betim, a Diretoria enfrentava dificuldades para
morar no Município, hoje ocorre o contrário: a cidade possui boas
faculdades, bons colégios, uma infra-estrutura da melhor qualidade,
possibilitando a qualquer Diretor morar em Betim, muito embora Belo
Horizonte esteja muito próximo.

Este agradecimento fazemos à Fiat. Queremos agradecer a todas as
empresas que realmente dependem da Fiat, que têm realmente esse
compromisso com o progresso, com o desenvolvimento da nossa
cidade. Não tenho a menor sombra de dúvida de que tanto o apoio do
Governador Aécio Neves como as ações implementadas farão de
Betim uma cidade com qualidade de vida, geração de emprego e
aumento da nossa receita. Sem dúvida, o aumento da receita do
Município contribuirá diretamente para o aumento da receita do
Estado de Minas Gerais. Muito obrigado!

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Exmo. Sr. Presidente, Sras. Deputadas,
Srs. Deputados, público presente, imprensa, telespectadores da TV
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Assembléia, tem-me chamado a atenção o momento especial que o
Brasil está vivendo, sobretudo a cobertura da grande mídia sobre esse
momento.

Nesta semana saiu uma pesquisa - já mencionada pelo ilustre
Deputado André Quintão - da Confederação Nacional dos Transportes
e Instituto Sensus - CNT-Sensus -, divulgada na segunda-feira, dia 18,
em que se demonstrou uma aprovação ao Presidente Lula de 52,7%.
O número é recorde, desde a posse do Presidente, em janeiro de
2003, quando o índice ficou em 56,6%. No estudo de outubro de 2007,
esse percentual correspondia a 46,5%.

Essa estrondosa avaliação do Presidente Lula dá-se em qual
momento? No momento em que o mundo capitalista vive a sua maior
crise, a crise imobiliária norte-americana. A crise é infinitamente
superior à crise que abalou o sistema capitalista em 1998. Qual é a
repercussão da crise de 2007-2008 no Brasil, e a repercussão da crise
em 1998, também no Brasil? Em 1998, as bases do sistema da
economia brasileira vieram à bancarrota, caíram por terra. Àquela
época nosso país era governado pelo Presidente tucano Fernando
Henrique Cardoso, e qual foi o receituário adotado, em 1998, para
enfrentar a crise? Àquela época, em 1998, a receita mágica utilizada
pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso era elevar as taxas de
juros para 54%.

E agora, em 2007-2008, qual é o receituário adotado pelo
Presidente Lula para enfrentar essa crise, que é maior que a de 1998?
O receituário é o do crescimento e do desenvolvimento econômico. A
taxa real de juros é a menor dos últimos 30 anos. A taxa real de juros
no Brasil, sob a égide do Presidente Lula, é de 7% - taxa real,
descontada a inflação. Que outro mecanismo o Presidente Lula tem
adotado para enfrentar a crise? O Programa de Aceleração do
Crescimento - PAC.

Se os senhores não têm a devida informação, é importante lembrar
que 78% das obras previstas no PAC já estão em andamento. O
Brasil hoje não vive as mesmas seqüelas que viveu em 1998. Daí a
razão de o Brasil estar enfrentando com grandiosidade essa crise
econômica; daí a razão de o Brasil estar estampado nas principais
revistas de economia do mundo. Aliás, sendo elogiado por todas elas,
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por todos os grandes economistas a respeito do rumo correto que o
Brasil tem adotado: o caminho do desenvolvimento próprio, do
desenvolvimento sustentável.

Vivemos o auge da crise; estamos no olho do furacão, e o governo
brasileiro tem enfrentado a crise de forma conseqüente. As pesquisas
mostram isso. Quando o Presidente Lula é bem avaliado, o povo
brasileiro está avalizando a justeza da política econômica do
Presidente Lula. Mas é interessante observar, num momento como
este, em que está em jogo o rumo do País, nosso projeto de
desenvolvimento, qual é a grande pauta da imprensa brasileira. Não é
a crise econômica, não é a execução do PAC, não são as reformas de
que o Brasil precisa: a grande mídia, conservadora, mais uma vez
procura desviar a atenção do povo brasileiro. O que ocupa as páginas
dos grandes jornais é a crise da febre amarela. Tentam, aliás,
distorcer os dados sobre a febre amarela, confundir a cabeça da
população fazendo um estardalhaço, falando de uma epidemia
forçada. Várias pessoas chegaram a tomar duas, três doses da vacina
contra a febre amarela, porque a imprensa disse que a crise estava
sem controle, disse que o Brasil não tinha segurança sanitária
suficiente, apavorando a população.

Outra matéria entre as que mais povoam a mídia nacional é a crise
dos cartões corporativos, os grandes desvios dos cartões corporativos
do governo federal. A grande mídia se esquece de dizer que os
valores gastos pelos cartões corporativos no governo tucano do Sr.
José Serra são o dobro do valor gasto pelo governo federal. Não que
isso seja mais ou menos importante, mas eles se esquecem de dizer,
por exemplo, que, no governo de Minas, não existe um critério mais
específico de controle dos gastos do órgão executivo, que o critério
adotado são meros empenhos publicados, mês a mês, sem nenhuma
especificação, uma caixa-preta; mas a mídia prefere fazer esse
debate.

Porém, o que é fundamental é que o centro da questão que o Brasil
vive hoje é deixado para segundo plano, ou seja, como enfrentar esse
momento difícil no mundo, mas muito favorável para o Brasil, para o
seu desenvolvimento sustentável. O debate que interessa aos
trabalhadores do Brasil é o nosso crescimento econômico e a forma
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brasileira de enfrentar a crise do sistema capitalista.
Nosso partido, hoje, tem chamado a atenção para aquilo que

denominamos de reformas por um Brasil mais justo. O que é isso?
Amanhã, dia 20, em Brasília, no Congresso Nacional, nosso partido, o
PCdoB, preocupado em apresentar propostas concretas para um
projeto nacional de desenvolvimento para o Brasil, juntamente com
diversos outros partidos, por meio da Fundação João Mangabeira, do
PSB, da Fundação Leonel Brizola - Alberto Pasqualini, do PDT, da
Fundação Maurício Gabrois, do PCdoB, e da Fundação Republicana
Brasileira - PRB, ligada a esses partidos que formam o bloco de
esquerda, com a Fundação Perseu Abramo, do PT, fará um amplo
debate político sobre as reformas democráticas na Câmara dos
Deputados. Queremos pautar a Câmara dos Deputados, todas as
Assembléias Legislativas e Câmaras de Vereadores com um debate
que interessa ao povo brasileiro, o debate do crescimento e do
desenvolvimento econômico, das reformas por um Brasil mais justo. É
importante observarmos a compreensão de cada um desses partidos
de acordo com essas fundações. A Fundação Maurício Gabrois, do
PCdoB, por meio do seu Presidente Adalberto Monteiro, chama a
atenção para o seguinte: “Queremos que as reformas passem a ser
prioridade na agenda política do País”. Depois do ato que será
realizado amanhã, as fundações pretendem promover mesas de
debate para detalhar cada uma das reformas.

Essa é a visão que a Fundação Maurício Grabois tem da
importância desse movimento que surgirá com as reformas por um
Brasil mais justo.

O Sr. Carlos Siqueira, da Fundação João Mangabeira Unger, do
PSB, diz: “Pela primeira vez, esse conjunto de partidos vai realizar um
processo de discussão sobre reformas que julgamos muito
importantes para a sociedade brasileira”. E continua: “É uma forma de
dar um norte aos pontos comuns defendidos pelos partidos de
esquerda com vistas não só a contribuir para que as reformas se
processem no Parlamento, mas também para um futuro programa de
governo de esquerda que possa aprofundar as mudanças que já estão
em curso no governo Lula”. Prosseguindo: “Se de um lado as forças
conservadoras tentam mostrar os pontos frágeis do governo Lula -
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que existem, mas queremos ajudar a superá-los -, por outro lado a
esquerda tem que mostrar a necessidade de se aprofundarem as
mudanças”. E acrescenta: “É importante pautar a imprensa, a
sociedade e as forças políticas com propostas efetivas e
progressistas, para que não fiquemos apenas nesse ambiente que a
direita tenta criar com interesse de preparar o retorno das forças
conservadoras ao poder”.

Já o representante da Fundação Leonel Brizola-Alberto Pasqualini,
do PDT, Sr. Leonardo Zumpichiatti, afirma: “Em matéria de avanços
para a sociedade, a esquerda brasileira pode andar de cabeça erguida
devido às conquistas que realizamos para o nosso povo. Quero
ressaltar que houve um equívoco por parte do campo progressista na
década de 60, abrindo espaço para o golpe da direita, que se insurgiu
contra as reformas de base. Faltou costurar uma aliança mais
fortalecida entre a esquerda capaz de sustentar o governo de João
Goulart”. E complementa: “As reformas democráticas constituem, de
certa forma, uma reedição daquilo que foi proposto por Jango, agora
numa realidade diferente, mais complexa e adversa para o nosso
campo político”, aproveitando, aliás, o grande momento de ascensão
do nosso líder maior, o Presidente Lula.

Zumpichiatti ainda diz: “Sempre que a esquerda propõe mudanças,
a direita se prepara para o golpe. Na verdade, os setores
conservadores sempre foram golpistas, aliás não abrem mão das
formas mais sujas e atrasadas que existem em matéria de
politicagem. É preciso que, além de transformarmos as idéias em
samba-enredo, façamos também a descortinação dessas práticas
nefastas da direita. É preciso desmascará-la”.

O Presidente da Fundação Perseu Abramo, do PT, Ricardo
Azevedo, afirma: “A agenda da direita é muito pontual e busca o
desgaste do governo Lula. Há algum tempo chegou a ser mais
programática. O discurso das privatizações é um exemplo”. Refere-se
àquele discurso adotado por Geraldo Alckmin, que, depois, tentou
esconder no segundo turno das eleições. “Perdido esse discurso
programático, agora investe a direita numa agenda negativa e não
programática. É também um esforço de mobilização da sociedade e
dos partidos de esquerda para ajudar o governo Lula a se contrapor
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às pressões que vem recebendo por parte de outros setores no
espectro político brasileiro”.

As reformas que o Brasil precisa, por um Brasil mais justo,
resumem-se em seis, na opinião do conjunto desses partidos, que
hoje compõem o bloco de esquerda, além do PT, quais sejam: as
reformas política, tributária, educacional, dos meios de comunicação,
agrária e urbana. É esse o debate de que o Brasil precisa e que
precisamos pautar em nossos Parlamentos.

Não interessa a nenhum brasileiro, num momento especial como
este, marcado pelo esforço e pelo sacrifício de todos os trabalhadores,
pelo esforço que o governo Lula vem envidando nos últimos seis
anos, desviar o debate. Não podemos permitir que, sob pretexto de
realizar investigações, o Congresso Nacional deixe de aprovar as
reformas mais importantes. É perfeitamente possível cobrarmos
transparência, sem perder o rumo do desenvolvimento e do
crescimento econômico.

Não é à toa que em 2007 e agora em 2008, diante da maior crise
econômica do sistema capitalista, o Brasil saia com a cabeça erguida.
É sabido que o caminho é o do desenvolvimento, do crescimento
econômico e do combate às taxas elevadas de juros.

Convido todos a ficar atentos ao debate. Amanhã, dia 20, em
Brasília, lançaremos as reformas por um Brasil mais justo. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, público presente e que nos vê pela TV Assembléia,
inicialmente gostaria de cumprimentar o Deputado Carlin Moura pela
sua intervenção, dizendo a ele que concordamos plenamente com seu
pronunciamento, particularmente no que diz respeito à radicalização
da democracia.

As reformas em debate, propostas pelo conjunto da esquerda
brasileira, vão mesmo na direção por ele apontada. Precisamos
intensificar o processo de mobilização social, fazer com que o debate
chegue não só aos movimentos sociais e às categorias sociais
organizadas, mas também à base da sociedade para que a
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participação social e política não fiquem elitizadas e restritas àquelas
camadas que tradicionalmente participam e ajudam a dirigir as
pesquisas apuradas. Queremos, principalmente, que as classes
populares do Brasil efetiva e definitivamente entrem para o cenário da
história e atuem como agentes e sujeitos históricos, contribuindo,
assim, para a promoção dessa grande transformação já em curso no
Brasil. Apoiamos, assim, as falas do nobre Deputado e de todos
aqueles que reconhecem os esforços em curso no País, que visam à
melhoria da vida da população brasileira.

Neste final de semana participamos de um processo e pudemos
constatar, empiricamente, o que as pesquisas revelaram em todo o
território nacional. Em Paracatu, ontem, pela manhã, tivemos a aula
inaugural do Cefet de Paracatu, vinculado ao Cefet de Uberaba. Ele
está em vias de ser transformado em Instituto Federal de Educação
Tecnológica - Ifet.

Minas Gerais receberá quatro desses Institutos. Haverá uma nova
organização da rede Cefet de ensino técnico e tecnológico do Brasil
que incorporará as outras escolas técnicas federais e alguns outros
empreendimentos educacionais que também podem ser classificados
como ensino tecnológico ou técnico.

Estamos defendendo, junto a diversas outras lideranças regionais e
a diversos Prefeitos, que a sede do Ifet, que alcançará o Triângulo
Mineiro, o Noroeste de Minas e o Alto Paranaíba, fique situada em
Uberaba, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelo Cefet de
Uberaba, o qual vem-se revelando como centro de excelência no
desenvolvimento da ciência e da tecnologia de nossa região.

Sr. Presidente, logo após o nosso pronunciamento protocolaremos
um requerimento na Secretaria da Mesa para ser encaminhado à
Secretária de Educação, Dra. Vanessa, solicitando agilidade na
formalização do convênio entre a Secretaria de Educação e o Cefet-
Uberaba, quanto a disponibilizar o corpo docente necessário para o
início do funcionamento do Cefet-Paracatu. As negociações já foram
feitas. O acerto já está construído.

Gostaríamos de aproveitar também para cumprimentar e agradecer
ao governo do Estado, à Secretária de Educação a sensibilidade. Não
fosse essa parceria, teríamos de esperar o concurso que será
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realizado ainda neste primeiro semestre para a dotação dos
professores e do pessoal administrativo para o início do
funcionamento do Cefet-Paracatu e dos demais Centros de Educação
Tecnológica que serão ainda implantados neste ano em Minas Gerais.
O número total é de 12. Esse processo está em pleno andamento.
Logo mais entraremos com esse requerimento, Sr. Presidente.

Falei da constatação empírica que tivemos oportunidade de fazer
neste final de semana em Paracatu. No sábado e no domingo,
passamos praticamente todo o dia rodando pelas ruas, pelos bairros
da periferia e pelo centro da cidade convidando a população para
participar daquele momento que classificamos como revolucionário
para a educação e o desenvolvimento de Paracatu e da região. Seria
a aula inaugural do Cefet.

Pudemos constatar a satisfação da população com os rumos do
governo Lula. Tivemos diversas manifestações espontâneas da
população que revelaram reconhecimento com o programa Bolsa-
Família; com as outras ações do programa Fome Zero, que trabalha
pela geração de trabalho e renda, oferecendo pequenas
agroindústrias, pequenas iniciativas comunitárias e coletivas para
geração de trabalho e renda; com o ProUni, um programa que vem
atendendo milhares e milhares de filhos das famílias de baixa renda,
sem o qual a maioria delas, senão a totalidade, não teria acesso ao
ensino superior; com o Pronaf, que vem-se ampliando, ano a ano, no
governo federal. A sua ação tem atendido particularmente os
agricultores familiares, os pequenos agricultores tradicionais; a
ampliação do microcrédito; o programa de habitação popular
conduzido pela CEF, que tem várias linhas que atendem hoje
fortemente às camadas de baixa renda da nossa população; o PAC,
particularmente com as ações de saneamento que estão inscritas
nesse Programa, que tem promovido a melhoria consistente da
qualidade de vida da população, com reflexos imediatos na melhoria
da saúde da comunidade.

O programa de revitalização do Rio São Francisco, apesar das
controvérsias e das polêmicas que não saem das manchetes, é um
programa que pela primeira vez investe recursos do governo federal.
Altos recursos também estão sendo investidos em vários Municípios
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da Bacia do São Francisco, particularmente naqueles Municípios da
calha do São Francisco. E outras ações dentro do programa da
revitalização do Rio São Francisco que não se resumem à captação e
ao tratamento de esgoto sanitário. Por exemplo, as ações que estão
ampliando as barraginhas, aquelas pequenas bacias para contenção
de água de chuva que alimentam o lençol freático, portanto alimentam
os cursos de água.

Essas ações estão sendo desenvolvidas em várias e várias regiões
da bacia do São Francisco em Minas Gerais. Os diversos e diversos
programas de apoio à juventude, que são inúmeros e já estão fazendo
a diferença, de maneira muito perceptiva. Os programas de
assistência social estão sendo ampliados. A implantação do Suas vem
demonstrando a eficácia de ações articuladas e coordenadas para
criar uma verdadeira rede de proteção social no Brasil, que já está
implantada e em pleno funcionamento.

Há ainda as farmácias populares, os programas de apoio às
populações tradicionais, e agora, dia 25, segunda-feira, estaremos
assistindo ao lançamento de um novo programa que vai gerar um
impacto muito grande, particularmente no interior do Brasil, que é o
programa Territórios da Cidadania.

Minas Gerais será contemplada com quatro territórios, estando um
já em processo efetivo de implantação, que é o Território de Serra
Geral, e mais outros três que serão lançados no dia 25 e implantados
ainda neste ano, que são os Territórios do Jequitinhonha, do Vale do
Mucuri e do Noroeste.

São diversas ações articuladas e coordenadas para atender a
população desses territórios. Trata-se de uma política territorial
efetiva, que foi trabalhada durante muitos anos. Aliás, Deputada Elisa
Costa, tivemos oportunidade de participar de vários momentos dessa
construção, dessa discussão pelos diversos Ministérios durante os
anos passados em Brasília. É uma política madura e consistente, que,
de fato, considera as premissas do desenvolvimento integrado e
sustentável e uma política que vem considerando e promovendo a
ampla participação e organização da sociedade civil.

Portanto, vamos ter em Minas Gerais, este ano, quatro grandes
territórios que vão integrar as ações do governo federal e também
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incentivar a integração e a articulação das políticas públicas do
governo estadual e as ações dos governos municipais.

Quando a sociedade encontra um canal de participação efetiva e
enxerga que as ações não serão apenas debatidas e construídas,
mas efetivamente implementadas, ela participa e se dispõe a dar a
sua contribuição.

Os programas de desenvolvimento territorial, que ampliam e
fomentam a organização produtiva, principalmente quando essas
ações se sustentam em bases coletivas, são os programas que
tendem a dar resultados efetivos. Precisamos desses programas e
dessas ações porque entendemos que a articulação de políticas
públicas, isto é, a transversalidade das políticas públicas é e sempre
será, infelizmente, um dos grandes desafios para que os resultados
propostos e desenhados por essas políticas sejam alcançados.
Portanto, essa articulação de políticas públicas é fundamental que
aconteça nos territórios. E o programa Territórios da Cidadania vem
exatamente para propor e executar essas articulações.

Por tudo isso, a popularidade do Presidente Lula vai continuar alta
porque as ações vão continuar, apesar dos ataques sistemáticos da
Oposição, que teima em não aceitar aquilo que está evidente e
inconteste à aceitação da população brasileira, dado o crédito que a
população está dando às ações do governo Lula e principalmente
porque acreditamos que essas ações necessitam ser aprofundadas,
conforme disse há pouco o Deputado Carlin Moura, por meio de
programas que vão radicalizar e aprofundar as oportunidades do povo
brasileiro, a exemplo da inauguração do Cefet Paracatu.

Quando se ampliam as oportunidades para a juventude,
desencadeamos um processo que tende a durar no tempo. Neste final
de semana rodei muito pelas ruas de Paracatu divulgando a aula
inaugural do Cefet, e nessa caminhada encontramos vários jovens e
crianças selecionados. Constatamos empiricamente que o programa é
acertado porque alcança as classes populares. A grande maioria dos
alunos selecionados vem da rede pública estadual e municipal, e
agora terão acesso a um ensino técnico e tecnológico de qualidade.

Para encerrar, gostaria de fazer menção ao falecimento do
companheiro João Paulo Rodrigues da Silva, secretário de formação
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do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Bonfinópolis por muitos
anos, um dos fundadores do PT de Bonfinópolis na década de 80 e
seu dirigente e, ultimamente, seu tesoureiro.

Gostaria, ainda, de agradecer a presteza e agilidade no
atendimento, por parte do Delegado Regional do Trabalho, Osman
Miranda, em relação à abertura da agência do Ministério do Trabalho
em Unaí e à renovação do convênio com o Sine daquela localidade.
Obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Elisa Costa.

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, Deputados presentes no
Plenário, imprensa, Minas Gerais. Neste tempo que nos resta, como
os demais Deputados que já se manifestaram aqui também gostaria
de registrar, neste mês de aniversário dos 28 anos do PT, nossa
alegria de ver o povo brasileiro aprovando o governo Lula, as políticas
públicas e a atuação do nosso companheiro operário, Presidente Luiz
Inácio Lula da Silva.

Registro três razões fundamentais apontadas pela população
brasileira. Primeiro, o povo, de maneira inteligente, e porque sua vida
está mudando, já consegue distinguir as políticas do Presidente Lula
de algumas situações que, às vezes, alguns membros da equipe
promovem, com erros e desacertos do governo federal. Parece que a
mídia ainda não compreendeu que o povo brasileiro sabe muito bem
avaliar os acertos do governo Lula e suas políticas. E sabe muito bem
perceber que hoje a máquina pública ainda tem resquícios de
processos de corrupção, que o governo Lula tem atacado de maneira
transparente, reforçando o trabalho da Polícia Federal e dos órgãos
de fiscalização, como a CGU. Hoje a população consegue,
claramente, fazer essa distinção, porque sente que sua vida está
mudando e melhorando e que há possibilidades e oportunidades.

A segunda razão muito clara por que o povo brasileiro aprova o
governo e o Presidente Lula é que a economia vai bem.

O povo está consumindo mais, com a oportunidade de ter uma
renda melhor e a garantia de novos direitos sociais, especialmente os
direitos à alimentação, à educação de melhor qualidade e a emprego
com carteira assinada. Também estão sendo dadas oportunidades
para a nossa juventude. Podemos citar os exemplos da indústria, que
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opera com quase toda a sua capacidade instalada, e dos índices de
emprego, que batem recordes, com 1.700.000 empregos de carteira
assinada no ano de 2007 - maior índice de emprego desde 2002,
quando foi feito o primeiro anúncio pelo Ministério do Trabalho. Da
mesma forma, crescem os investimentos externos, as exportações, e
vemos a economia sendo protegida pelas reservas que tem o Brasil.

É, portanto, muito claro o que o povo brasileiro está dizendo, e é
preciso que a Oposição escute: o povo brasileiro não quer picuinhas
ou pequenas denúncias; o povo brasileiro quer que os partidos
políticos, os seus representantes discutam efetivamente um projeto de
Brasil e sejam propositivos para contribuir com o desenvolvimento do
País. É esse o recado que o povo brasileiro nos dá hoje, com a
aprovação do governo Lula. Quando falamos que o povo quer discutir
projetos, queremos dizer que ele quer solução para as desigualdades
sociais; quer a redução da pobreza, quer a política de moradia, quer o
saneamento e oportunidades para a nossa juventude. E o Presidente
Lula e sua equipe de governo estão dando respostas a essas
reivindicações históricas, com o PAC e a diminuição da pobreza em
nosso país - 20 milhões de pessoas já migraram para uma classe
média emergente, porque têm melhor renda e salário, estão
consumindo mais e sua vida melhorou. Nosso país, portanto, caminha
para um projeto nacional de desenvolvimento, que vai contribuir com o
exercício da cidadania e o aprofundamento da nossa democracia.

Da mesma forma, Deputado Weliton Prado, nosso querido amigo, é
preciso que o governo de Minas ouça o povo mineiro. Queremos a
redução da tarifa de energia elétrica em Minas Gerais, uma
reivindicação de toda a nossa população. É fundamental que o
governo de Minas e a Cemig ouçam a reivindicação da população de
Minas, o apelo popular pela redução da tarifa de energia em Minas
Gerais.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Agradecendo o aparte,
quero parabenizar a Deputada Elisa por seu pronunciamento. De fato,
o que diz é uma realidade: baseando-nos nos números, veremos que
o Estado de Minas Gerais nunca recebeu tanto recurso como no
governo Lula. E o Presidente Lula já deixou bem claro que não
importa o partido do Governador; preocupa-se realmente com o
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Estado e tem um tratamento muito carinhoso com o Estado de Minas
Gerais. A região de V. Exa., Valadares, recebeu vários recursos para
as áreas de infra-estrutura e habitação, assim como, no Triângulo
Mineiro - Uberlândia -, não há nem como comparar sua situação atual
com a situação em governos anteriores, se pensarmos na infra-
estrutura, na duplicação de rodovias, na área da saúde; Uberlândia
ainda retomou as obras do teatro municipal e executa várias obras em
que se vê a presença do governo federal. Mas queria aproveitar o
gancho e parabenizar mais uma vez a Deputada Elisa Costa, assim
como o Deputado Carlin Moura, de Contagem, por seu engajamento
na campanha pela redução da energia, também colhendo assinaturas
no abaixo-assinado. Isso é muito importante, até porque nosso
objetivo é conseguir mais de meio milhão de assinaturas, e acho que
podemos conseguir isso com o apoio de todos. Assim, é muito
significativa a contribuição de Valadares e de toda a região. Então,
quero agradecer à nobre Deputada, lembrando que temos de
continuar empenhando-nos para contar com o apoio de todos os
Deputados desta Casa. Neste momento, quero lembrar de D. Luciano,
um dos protagonistas dessa batalha, que encampou essa luta pela
revisão humanitária do valor da tarifa de energia, exatamente por
presenciar o sofrimento e a dificuldade enfrentada pelas pessoas,
principalmente pelas pessoas mais simples e humildes. No dia 28 será
realizada audiência pública no Sesc JK, e é muito importante a
participação de grande número de pessoas. Até dia 27, toda a
população pode encaminhar propostas, e todas as propostas
encaminhadas serão obrigatoriamente analisadas pela Aneel. Muito
obrigado, Deputada Elisa Costa. Senhores Deputados desta Casa,
certamente D. Luciano, lá de cima, está engrossando o movimento
com energia muito positiva. Que a Cemig tenha a sensibilidade, e
também os Diretores da Aneel, e que a conta de luz seja reduzida em
mais de 10%.

A Deputada Elisa Costa - Deputado Weliton Prado, muito obrigada
pela sua manifestação. O povo de Minas Gerais deve estar muito
satisfeito com a sua atuação na Assembléia Legislativa, porque você
assumiu a bandeira da luta pela redução da tarifa da energia elétrica,
que é um apelo popular de Minas Gerais, especialmente das famílias
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mais carentes e mais pobres. Esse reconhecimento deve ser da sua
atuação e da atuação da Assembléia, mas que esse grito seja ouvido
pela Assembléia, pelo governo de Minas e pela Cemig,
compreendendo-se que a Cemig teve um lucro muito grande em 2007,
e é possível essa redução.

Na campanha que estamos fazendo em Minas Gerais, estamos
representando o sonho e a vontade popular. Todos os Deputados e
Deputadas da Assembléia estão sentindo, quando convivem nos
Municípios, a necessidade de se fazer a revisão da tarifa. Menos
9,72%, pode ser mais essa redução. Os lucros da Cemig apontam que
essa redução pode ser maior, dependerá muito da manifestação de
Minas, dessa campanha, da coleta de assinaturas, da presença dos
diversos movimentos sociais se manifestando junto à Aneel,
principalmente junto à Cemig, e da participação na consulta pública,
na audiência pública no dia 28, para que possamos ter também, por
Minas Gerais, uma posição que represente o desejo da nossa
população.

Quero registrar mais uma vez a alegria de sentir a aprovação do
governo Lula dando resposta às políticas públicas, fazendo o que
deve um governante, respondendo às necessidades do povo
brasileiro, especialmente na educação e na geração de empregos,
que foram as áreas aprovadas com índices maiores, além da
aprovação do próprio Presidente de 66,8%. A educação significa um
salto no conhecimento e nas oportunidades, para preparar o povo
brasileiro para o seu presente e para ser sujeito da sua própria
história. O conhecimento é fundamental para a população garantir
cidadania e aprofundar a democracia. Isso se dá através das
extensões das nossas universidades federais. Governador Valadares
receberá também uma extensão da UFMG; há também a criação da
Universidade do Mucuri e do Jequitinhonha; tantas extensões de
federais em Minas Gerais. A exemplo de Paracatu, de Pirapora, de
Almenara, de Araçuaí, também Valadares está recebendo agora um
Centro Federal Tecnológico. Enfim, é a demonstração concreta de
que também a educação de qualidade passa a ser prioridade do
governo Lula, e a população está compreendendo-a como uma das
ações mais importantes do governo federal, como também o recorde
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na geração de empregos para melhorar a renda e a vida do povo
brasileiro.

Quero deixar aqui o nosso registro deste dia, todos os Deputados se
manifestando pela alegria deste momento, principalmente desejando
ao Presidente Lula, com a sua sensibilidade, que, cada vez mais, lute
junto com sua equipe e coloque os recursos a serviço da maioria do
povo brasileiro. É claro que Minas Gerais também tem recebido a
contribuição desses recursos, somando com os esforços do governo
do Estado, para melhorar a vida do povo de Minas Gerais. Muito
obrigada.
* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Segurança Pública - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em
13/2/2008, do Projeto de Lei nº 1.891/2007, do Deputado Neider
Moreira, e dos Requerimentos nºs 1.703/2007, do Deputado Gustavo
Valadares, 1.711/2007, do Deputado Padre João, 1.712/2007, do
Deputado Weliton Prado, e 1.756/2008, da Comissão de Participação
Popular; de Turismo - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em
13/2/2008, dos Requerimentos nºs 1.707 e 1.708/2007, do Deputado
Luiz Humberto Carneiro, e 1.750/2008, do Deputado Jayro Lessa; de
Assuntos Municipais - aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em
13/2/2008, dos Requerimentos nºs 1.702/2007, do Deputado
Domingos Sávio, 1.715/2007, da Comissão de Direitos Humanos, e
1.746/2008, do Deputado Sávio Souza Cruz; e do Trabalho -
aprovação, na 1ª Reunião Ordinária, em 13/2/2008, dos Projetos de
Lei nºs 1.725 e 1.758/2007, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,



463

1.821/2007, do Deputado Lafayette de Andrada, e do Requerimento nº
1.705/2007, do Deputado Jayro Lessa; e pelo Deputado Sebastião
Helvécio (2) - informando sua indicação para Líder do PDT e
indicando o Deputado Carlos Pimenta para Vice-Líder do PDT (Ciente.
Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, são deferidos pelo Sr. Presidente, cada um por sua vez,

nos termos do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno,
requerimentos do Deputado Gustavo Valadares (3), solicitando a
retirada de tramitação dos Projetos de Lei nºs 170, 171 e 1.378/2007
(Arquivem-se os projetos.).

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Domingos Sávio, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 20 minutos. Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Deputadas e
Deputados e mineiros que nos acompanham nesta Casa ou pela TV
Assembléia, quero, nesta tarde, abordar um assunto de extrema
importância para todos nós: segurança pública, que é um problema e
uma preocupação em todo o País. A segurança pública passou a
ocupar posição de destaque em todas as pesquisas, suplantando,
aliás, algumas preocupações históricas, como a educação e a saúde.
Hoje a voz corrente e o sentimento de toda a população é que é
preciso que todos os governos a olhem com maior carinho e mais
investimentos.

Com muito otimismo, vejo algumas ações importantes, em especial
uma que, num primeiro momento, foi muito difundida no mandato do
Governador Aécio Neves, já tem resultados concretos em Belo
Horizonte e, em meu entendimento, precisa ser intensificada: a
integração das polícias, para que haja uma soma de esforços no
combate ao crime, que, cada vez mais, ganha o título de crime
organizado; aliás, às vezes, até dentro das cadeias e das
penitenciárias, organiza-se de forma surpreendente.  É preciso que o
cidadão de bem - obviamente liderado pelo governo - tome a iniciativa
de um combate firme, organizado, planejado e com capacidade de
oferecer resultados concretos para a população.
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O Governador Aécio Neves tomou a iniciativa de algo que vinha
sendo dito em vários governos, ou seja, que seria fundamental unir a
força das Polícias Militar e Civil, dos Bombeiros Militares, das
estruturas de segurança e penitenciária, para um combate eficiente ao
crime. Além disso, para que a inteligência da polícia e a sua
capacidade operacional se unam, e não, como às vezes chega a
ocorrer, estabeleçam competição entre si. Esses resultados já se
materializaram em queda de criminalidade em Belo Horizonte. Em
Minas Gerais, como um todo, há dados que mostram a ação eficaz
das nossas Polícias Militar e Civil. Refiro-me a algo extremamente
positivo nessa linha, que é a recente publicação no “Minas Gerais” da
criação das diversas Regiões Integradas de Segurança Pública -
Risps. Esse é um passo decisivo para materializar esse propósito e
somar as forças das Polícias Militar e Civil, dos Bombeiros Militares,
das instituições que atuam também com o propósito de fazer com que
se cumpra a lei, como o próprio Poder Judiciário e o Ministério
Público.

Ao criar as Risps, o que já entendemos ser uma necessidade, o
Centro-Oeste mineiro, Divinópolis e toda a região também estão
atendidos com a criação da 7ª Risp. Isso é algo obviamente
necessário e importante para fortalecer as ações de segurança
pública não só em Divinópolis, mas também em todo o Centro-Oeste.

Se, por um lado, festejamos isso, por outro manifesto uma
preocupação. Estou trabalhando para resolvermos outra questão no
Centro-Oeste. Estou procurando unir-me a todos os demais
Deputados dessa região. Antes mesmo da criação das Risps do
Centro-Oeste, com sede em Divinópolis, já vinha pleiteando algo que
esclarecerei agora: que tivéssemos uma Risp em Divinópolis e outra
em Bom Despacho. Por quê? Porque a sede da 2ª Região Militar,
historicamente, há décadas, é em Bom Despacho. O Deputado
Antônio Júlio, que está presente, sabe do que estou falando, conhece
essa história da 2ª Região lá sediada, sabe da importância disso para
Divinópolis, para a Polícia Militar. Naturalmente, todos os que vivem
ali sabem também da importância de Divinópolis. Então, são duas
coisas importantes e que precisam ser tratadas com esses cuidados.

Assim como se criou uma Risp em Uberaba e outra em Uberlândia,
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não vejo nenhuma incoerência em haver uma Risp sediada em
Divinópolis, pegando toda a macrorregião que vai desde a divisa com
Mateus Leme, que está ligada à região integrada de Betim, indo pela
BR-050 até a divisa com São Paulo, alcançando Oliveira em direção à
região de Campo das Vertentes e seguindo até os limites do Município
de Nova Serrana. Além disso, uma outra região integrada, sediada em
Bom Despacho, onde já está a sede da 2ª Região Militar, indo pelo
eixo da BR-262 até a divisa com o Triângulo. Isso é absolutamente
lógico e razoável.

Amanhã irei reunir-me com o Sr. Maurício Campos, Secretário de
Defesa Social. Diante disso, já convidei as lideranças de Bom
Despacho, o Presidente da Câmara, Vereador Tito, e os demais
Vereadores, os Deputados que têm assento nesta Casa e que são
votados na região, para levarmos ao Secretário o nosso
entendimento.

Estamos festejando esses investimentos nas Risps. Como disse,
trata-se de algo extremamente importante para todo o Estado.
Divinópolis terá sua sede, como é natural e necessário, e sempre
lutamos aqui para que esses investimentos ocorressem. Queremos
também que Bom Despacho, bem como toda a região, seja valorizada
não só pela sua história, mas também pelo seu presente, pelo que
representa hoje, como importante cidade que é, considerando-se
ainda as cidades próximas, que obviamente se sentirão mais bem
assistidas com essa distribuição.

Portanto, isso é algo que nos une de uma forma suprapartidária.
Estarei lá, ao lado da Deputada Cecília Ferramenta, dos Deputados
Neider, Paulo Cesar, Antônio Júlio, que também é nosso convidado, e
Inácio Franco, mostrando que queremos que todo o Centro-Oeste se
fortaleça. Não nos referimos a uma cidade apenas, mas a todas, pois
todas merecem essa atenção, principalmente em se tratando de
segurança pública. Aliás, faço um alerta, pois, de acordo com o mapa
da distribuição da Risp do Centro-oeste, Oliveira ficou ligada ao Sul de
Minas, a Varginha. Na verdade, Oliveira tem uma ligação histórica e
uma facilidade de acesso muito maior com Divinópolis. Então,
queremos que Oliveira faça parte da 7ª Risp, com sede em
Divinópolis, e não no Sul de Minas, o que dificultaria a vida de seus
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cidadãos.
Tenho outros assuntos a tratar, mas, com muito prazer, concedo

aparte a esse grande parlamentar, constituinte, homem que conhece
bem a vida do povo mineiro e, com certeza, haverá de contribuir com
as suas idéias.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Deputado Domingos Sávio,
quero apenas cumprimentá-lo pela lembrança desse assunto, que é
muito importante. A segurança pública em Minas Gerais tem recebido
do governo do Estado um enfoque completamente diferenciado, e as
regionais são um salto. Ressalto que não se trata de um pulo, mas de
um salto no caminho certo para resolver o problema.

E nós, como o povo de Divinópolis e das outras cidades de Minas,
estamos sendo beneficiados. Quero aproveitar este aparte para
agradecer ao Governador a Risp de Teófilo Otôni, que será construída
a partir deste ano.

Abusando da bondade do nobre colega, companheiro - e, quem
sabe, um dia meu futuro Governador, se Deus quiser -, quero dar uma
notícia importante para a minha região. O Presidente da República
finalmente assinou a medida provisória que autoriza o funcionamento
da Zona de Processamento de Exportação de Teófilo Otôni, a única
do Leste brasileiro. Já estamos nos preparando para receber algumas
empresas. Pelo que me parece, se não houver na votação da medida
provisória muitas emendas que a atrasem ou a prejudiquem, isso será
rápido. É preciso esclarecer que, apesar de a medida provisória entrar
em vigor imediatamente, ela tem de ser discutida e emendas podem
ser apresentadas, para, ao final, fazer-se a lei verdadeira. Já temos
algumas empresas internacionais para se estabelecerem.

Deputado Domingos Sávio, para quem tem uma carreira política
como V. Exa, que lá na frente pode nos ajudar em outras posições
importantes do governo de Minas, é bom ressaltar o assunto. A Zona
de Processamento de Exportação de Teófilo Otôni não é boa apenas
para Teófilo Otôni, mas também para Minas Gerais, sobretudo porque
dará ao Nordeste de Minas, região mais depauperada, desassistida ao
longo de centenas de anos, a redenção.

Estamos muito satisfeitos com a luta que começamos em 1978. São
30 anos de luta pela ZPE de Teófilo Otôni, e finalmente vem a vitória.
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Quero aproveitar, com a licença do Presidente Deputado Doutor
Viana e do nobre Deputado Domingos Sávio, para prestar uma
homenagem àquele que iniciou a luta, o Deputado Federal Luiz Leal.
Ele foi Prefeito de Teófilo Otôni e Deputado Federal por quatro
mandatos, e conseguiu propor a primeira lei que criava as ZPEs no
Brasil.

Vale ressaltar que, se os Estados Unidos progrediram tanto no
século XIX e se destacou como a nação mais poderosa do mundo,
isso se deveu às 226 zonas de processamento e exportação que
possuem. Se a China está explodindo, isso se deve às 591 zonas de
processamento e exportação que lá foram estabelecidas. Se a Índia
se atrasou um pouquinho, depois da década de 80 começou a
implantar a ZPEs, com trezentas e tantas, e explodiu. Todos os tigres
asiáticos nasceram a partir das ZPEs. A Espanha, que era o 2º país
mais pobre da Europa, cresceu a partir da ZPE de Barcelona -
pequena, apenas de 10ha - que hoje tem 240ha e representa 50% do
PIB desse país.

Perdoe-me, aproveitei a oportunidade para falar, mas sei da nobreza
do seu espírito e sobretudo do amor que V. Exa. tem demonstrado por
todo o Estado de Minas Gerais. Obrigado pelo aparte. Que Deus o
ilumine em sua trajetória. Estarei com V. Exa.

O Deputado Domingos Sávio - Amém! Muito obrigado, nobre
Deputado Getúlio Neiva, sempre generoso comigo. Digo-lhe, sempre
com muita convicção, que o nosso futuro está nas mãos de Deus, mas
que está nas nossas mãos trabalhar o nosso presente para que esse
futuro possa ser promissor para Minas, para os nossos semelhantes.
Essa é a nossa missão, a nossa razão de ser na vida pública.

O Deputado Getúlio Neiva faz uma abordagem extremamente
lúcida. Quando V. Exa. se pronunciava, lembrei-me de um filme a que
assisti recentemente, intitulado - muitos talvez o tenham visto -
“Diamantes de Sangue”. Obviamente, ele trata de uma realidade
totalmente diferente, mas leva-nos a uma reflexão sobre uma região
que sofre tanto, que dá o seu sangue na luta pela sobrevivência. E
essa região é tão rica, aliás, rica em diamantes e pedras preciosas.
Muitas vezes a região não vê o fruto de todo o seu potencial por não
ter como fazer processamento, criar condições favoráveis para
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industrializar e exportar. Isso faz com que, em muitos casos, veja suas
riquezas nas mãos de outros, ficando apenas com o sofrimento do seu
povo.

O Deputado Getúlio Neiva é uma bandeira do povo de Teófilo Otôni,
do Norte de Minas, plantada aqui, na Assembléia Legislativa, não só
trazendo a notícia, mas fazendo-a. Sabemos que V. Exa. travou essa
luta por todo esse tempo. Parabéns por essa conquista.

Eu continuava na linha de agradecimento ao Governador Aécio
Neves pela criação das Risps, importante processo de avanço na
segurança pública para Divinópolis, para a região. Amanhã, com
certeza, conseguiremos também uma notícia boa para Bom Despacho
e demais cidades.

Eu falava do meu carinho com a cidade de Oliveira, do desejo de
que Oliveira também pertença a essa Risp. Também temos de
agradecer ao Governador algumas decisões importantes, para
contemplar a minha querida cidade de Oliveira. Fizemos um apelo ao
Governador para que Oliveira, que está às margens da Fernão Dias,
BR-381, às margens da BR-494, num ponto estratégico, uma cidade
histórica, uma cidade com grande produção no agronegócio do café,
com uma diversificação industrial hoje extremamente significativa e de
comércio e de serviço, tivesse um aeroporto para estar à altura de
uma cidade-pólo. Isso é bom para tornar a cidade mais competitiva.

Muitas vezes, podem pensar: um aeroporto bem estruturado, com
pista para pouso noturno, com balizamento e com estação de
passageiro é algo que pode beneficiar um Município? Um Município
estratégico, sim, um Município que passa a ser pólo de uma região,
com uma capacidade maior que outras cidades de atrair indústrias e
investimentos, de gerar empregos com melhor qualidade. Além disso,
um aeroporto é importante em situações emergenciais, para questões
de saúde.

Enfim, hoje o transporte aéreo está-se tornando, cada vez mais, um
transporte que também alcança os diversos segmentos da sociedade.
Uma linha aérea pressupõe a necessidade de um aeroporto bem
estruturado, que ligue não só a cidade de Oliveira, mas toda a região,
às grandes Capitais; não só a Belo Horizonte, mas também a São
Paulo - fazendo, por exemplo, o eixo Belo Horizonte-Oliveira-São
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Paulo, encurtando distâncias com mais segurança, com mais
economia e trazendo desenvolvimento para Oliveira.

Estou falando sobre essa obra porque, com emenda de nossa
autoria - obviamente uma emenda que não alcançava a possibilidade
de toda a execução da obra -, ela foi atendida pelo Governador. Trata-
se de uma obra licitada, uma obra de mais de R$2.000.000,00. A
ordem de serviço está pronta, já está autorizada, e a empresa deve
iniciá-la nos próximos dias. E lá estaremos para acompanhar o seu
início. Trata-se de uma obra com repercussões hoje para o futuro de
Oliveira e do Centro-Oeste mineiro. Isso é importante. O Governador
tem um plano que não é só para a cidade de Oliveira, mas para todas
as regiões do Estado. Que nenhuma cidade, Deputado Getúlio Neiva,
no Estado de Minas Gerais, fique a uma distância de mais de 100km
de um aeroporto iluminado para pouso noturno, com estrutura para
transporte de carga e de passageiros.

Isso é um avanço para o Estado de Minas Gerais. É mostrar que
Minas não ficará a reboque de São Paulo ou de outras unidades.
Ficará na frente, como já está, ligando todas as cidades mineiras por
asfalto, no Proacesso, já ligando todas as cidades mineiras pela
telefonia celular, pela comunicação, que é fundamental na geração de
emprego, no desenvolvimento de todos, para dar qualidade de vida a
todos, colocando, de fato, em prática o “slogan” de que Minas avança
sem deixar ninguém para trás. Portanto, trata-se de uma obra que
conseguimos para Oliveira e que terá repercussão não só agora, mas
no futuro da cidade - é pensar grandemente. Realmente, é uma
atitude que o povo de Oliveira tem - tem amor à cidade -, assim como
o povo do Centro-Oeste mineiro, que também tem um carinho
especial pela cidade de Oliveira, aplaude, porque dá a Oliveira um
tratamento de cidade grande, e isso cria a possibilidade de ela atrair
mais empresas, gerar mais emprego. Ao mesmo tempo, há também o
cuidado com outras coisas do dia-a-dia, como, por exemplo, o Corpo
de Bombeiros. Oliveira não tem Corpo de Bombeiros. Aliás, não tinha:
terá agora. Trata-se de um sonho antigo. Já no mandato anterior, o
Prefeito anterior, José Orlando, comprou um terreno e o doou ao
Estado, para construir o Corpo de Bombeiros. Isso estava sendo
postergado. Agora conseguimos com o governo do Estado que a obra
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seja iniciada e, em pouco tempo, o Corpo de Bombeiros será uma
realidade para Oliveira. Oliveira terá uma estrutura importante no
salvamento de vidas, uma vez que é uma cidade, como disse, com
rodovias com um grande fluxo de veículos e com grande risco de
acidentes. O Corpo de Bombeiros não tem apenas a função de
combater incêndios, mas também de salvar vidas. Existe uma série de
situações que colocam a vida das pessoas em risco, e está lá o Corpo
de Bombeiros para auxiliar a população. Oliveira recebe esse
benefício. Hoje mesmo recebi um telefonema do Prof. Iran, Diretor da
Escola Estadual Mário Campos e Silva, escola tradicional de Oliveira,
que há muito vinha lutando para ter a planilha da construção de uma
quadra coberta. Apoiando a iniciativa do Prof. Iran, lutamos e
conseguimos levar esse pleito à Secretária de Educação. Agora os
recursos já se encontram na escola, e a obra da quadra coberta da
Escola Mário Campos já irá iniciar-se. Já tivemos a alegria de ajudar a
Escola Pinheiro Campos nos seus pleitos, a Escola Desembargador
Continentino e outras escolas estaduais, mas ainda tínhamos essa
demanda para fechar o cerco. Com o apoio do Prof. Anastasia,
conseguimos uma quadra coberta também para a Escola São João
Batista de Morro do Ferro, Distrito de Oliveira, restando apenas a
Escola Mário Campos. Agora não falta mais. Isso é o Governador
Aécio Neves trabalhando, e estamos aqui fazendo nosso papel.
Lutamos pelo Município que representamos. Hoje procurei destacar
nossa atuação em relação a Oliveira. Sabemos que existem outras
demandas importantes no Município, por isso estaremos lá, nos
próximos dias, ouvindo a comunidade, as lideranças municipais, os
líderes de bairro, para que possamos levar esses pleitos e essas
reivindicações.

É interessante falar sobre isso, Deputado Getúlio Neiva, porque às
vezes há o pensamento de que o papel do Deputado é apenas o de
fazer lei. Fazer lei é um deles. Temos o papel de legislar, de fiscalizar,
de cobrar o cumprimento das normas, das leis, da execução do
Orçamento para que as obras saiam, e temos que fazer esse elo,
essa representação. O Deputado é representante e tem que falar em
nome do povo junto ao Governador, junto aos Secretários de Estado,
para levar os benefícios para suas cidades. Nós temos, sob a nossa
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responsabilidade, dezenas de cidades. Cada dia estamos lutando por
uma e todos os dias estamos lutando por todas elas e por Minas
Gerais, como V. Exa. disse com muito propriedade.

Termino meu pronunciamento dizendo o seguinte: produtores rurais
mineiros, sou produtor rural e vivemos um momento extremamente
apreensivo. Não bastam as dificuldades do dia-a-dia, e ainda surge
essa: a Comunidade Econômica Européia, simplesmente numa
jogada de mercado, sem nenhuma fundamentação científica, por
meros detalhes burocráticos, impõe essa condições ao Brasil, que
produz a melhor e mais sadia carne do mundo. Na Europa é que há
vaca-louca e todo tipo de problema. Aqui temos o boi-verde, um boi
criado no pasto, na natureza, um boi vegetariano. Lá os invernos são
rigorosos, e o boi é criado em estábulos, com alimentação artificial,
obviamente com risco de contaminação. Sou médico veterinário e sei
do que estou falando. Aqui temos um animal de ótima qualidade. Não
é por acaso que o Brasil é o maior exportador de carne do mundo. Os
Estados Unidos, o Japão, a Rússia, a Ásia, a África compram nossa
carne, enfim, exportamos para o mundo inteiro, e a Europa toma essa
medida para fazer barreira comercial e protecionismo. Portanto, o
Ministro Celso Amorim, em boa hora - cumprimento a iniciativa do
governo federal -, disse que vai à Organização Mundial do Comércio -
OMC. Tem que ir mesmo. Não podem aceitar que venham aqui impor
regras dizendo que só podem produzir 300 produtores. Quais serão os
300? Como será isso? Será apadrinhamento político? Será sorteio?
Isso não é justo. O Brasil não é constituído por 300 produtores rurais.
Precisamos de um tratamento respeitoso para com o Brasil.
Estaremos aqui defendendo nossos produtores rurais, e não apenas
nessa questão. Na semana que vem ou daqui a duas semanas
teremos um seminário sobre meio ambiente e licenciamento ambiental
para discutir o sofrimento do produtor em relação à burocracia do
licenciamento, das questões junto ao IEF, das multas abusivas.
Estaremos levantando essa bandeira porque sabemos o que é a vida
de um produtor rural. Ele não pode ser ignorado ou tratado da maneira
como tem sido tratado. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela
generosidade. Numa outra oportunidade, complementaremos o nosso
raciocínio sobre a defesa que procuramos fazer aqui, ao lado de
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Deputados como Vanderlei Jangrossi, Presidente da Comissão de
Política Agropecuária e Agroindustrial, e Padre João, a quem faço um
destaque por também ser autor do requerimento que fiz para discutir
meio ambiente. Quando o fiz, o Deputado Padre João já o havia feito
alguns dias antes. Juntos, discutiremos o meio ambiente, defendendo-
o, mas sem esquecer que o produtor rural, o ser humano faz parte
dele e, portanto, não pode ser tratado da forma com vem sendo, com
multa, perseguição, burocracia e dificuldades, transformando a missão
de produzir num verdadeiro pesadelo. Isso vale para o produtor rural e
também para o pequeno empresário, que quer ter a sua pequena
indústria. Queremos que ele a tenha sem poluir, mas que não
tenhamos uma estrutura burocrática para infernizar-lhe a vida. Muito
obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Getúlio Neiva) - Vem à Mesa
requerimento da Deputada Elisa Costa, solicitando a palavra pelo art.
70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao
Deputado Padre João. A Presidência defere o requerimento e fixa ao
orador o prazo de 30 minutos. Com a palavra, o Deputado Padre
João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, senhoras e senhores que
nos acompanham nas galerias, imprensa e telespectadores que nos
acompanham pela TV Assembléia, retomando um pouco o que o
Deputado Domingos Sávio destacava em relação ao embargo da
carne, de fato, acreditamos que deve haver um conjunto de ações de
governos para solucionar o problema. Em primeiro lugar, uma ação do
governo federal, mas também devemos buscar o apoio dos governos
estaduais, sobretudo os que exportam para a União Européia,
notadamente Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e
Goiás. São os prejudicados, pois os outros Estados exportam para
outros países.

Destacamos que se trata de uma questão econômica. Graças a
Deus, nas ações políticas não temos problema de saúde animal. A
questão é deles, pelo fato de não terem terra para criar o gado à solta,
bem como não terem um clima tão favorável quanto o nosso e,
portanto, não terem condições de competir com o Brasil, uma vez que
precisam criar o gado confinado, o que é muito caro. Criam, assim,
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artifícios antiéticos, inclusive para proibir a chegada de uma carne de
alta qualidade, como a brasileira, e, conseqüentemente a mineira,
àquele continente.

Sr. Presidente, quero destacar que estamos no período da
Campanha da Fraternidade, que é uma iniciativa da CNBB, em
sintonia com outras igrejas, que, nesse período, busca contemplar um
tema ecumênico, com a parceria de outras igrejas. Então se escolheu,
neste ano, o tema “Fraternidade e defesa da vida”, com o lema
“Escolhe, pois, a vida”. É interessante a abrangência desse tema,
porque pensa e reflete desde a concepção até a velhice, ou seja, toda
a trajetória do ser humano, o respeito à vida, a dedicação e o conjunto
de esforços que precisam ser dispensados para garantir a qualidade
de vida nos períodos da gestação, da infância, da adolescência, da
idade adulta, da velhice e de doença. Às vezes, em alguns tipos de
doença, não há jeito, humanamente falando, então se oferece a
eutanásia, que é uma medida contrária à vida, assim como o aborto,
pois se trata de uma pessoa indefesa.

Questiona-se o aborto. Com o maior respeito e gratidão que temos
pela mulher, não conseguimos enxergar o direito de fazer um aborto
porque é reconhecido e inquestionável, até por pessoas não
religiosas, que, a partir da fecundação, já existe um novo ser, com
identidade própria e com todo um mapa genético diferenciado, ou
seja, já há uma pessoa indefesa, que precisa ser protegida.

Outro tema polêmico abordado é a eutanásia, porque a vida é um
dom precioso, ou melhor, o primeiro dom e o mais precioso, a partir do
qual desfrutamos de tantos outros. Como o dom da vida é
fundamental, não conseguimos aceitar determinada pessoa ou sua
família poder opinar pelo fim de uma vida na terra.

A Campanha da Fraternidade não deixa de lado a qualidade de vida,
e a opção pela vida não é ato isolado de um ser humano. A qualidade
de vida de um ser humano, de fato, está em primeiro lugar, mas não
podemos discutir o  tema - “Fraternidade em defesa da vida” - e o
lema - “Escolhe, pois, a vida” - separadamente da vitalidade e da força
das águas, das nascentes, das matas e da terra. A questão ambiental
está incluída. Só haverá qualidade de vida se cuidarmos da casa
como um todo, ou seja, do nosso planeta, fazendo com que todas as
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nossas ações promovam essa qualidade.
Estamos desfrutando da natureza atualmente, mas não devemos

nos esquecer das pessoas que dependerão de tudo de que hoje
dependemos, ou seja, de uma terra fértil, das matas, das águas, etc.
Isso, daqui a 10 anos, 50 anos, 100 anos. Deve haver perspectiva de
vida futura. Nem diria tão futura assim. Nossas crianças de hoje,
dentro de aproximadamente 70 anos, dependerão do nosso planeta,
do padrão de qualidade de nossas águas e do ar que respiramos.

Temos águas e ar em abundância, embora, quanto à água, o
recurso seja finito. Quanto ao ar, está provado que o ritmo de
respiração do ser humano, com exploração máxima do seu pulmão,
pode trazer-lhe muitas doenças. Às vezes uma respiração muito curta
causa tensão à pessoa e compromete a qualidade do seu sangue e,
assim, sua vida.

Quando se pensa em fraternidade em defesa da vida temos de
pensar em tudo que vem agredindo a vida, ameaçando sua existência.
Assim, gostaria de destacar algumas de nossas ações que, como
Deputado em mandato, estamos promovendo ou provocando. Uma é
quanto à BR-040.

Sr. Presidente, realizamos audiência pública, aqui, em relação à BR-
040. Há cerca de 15 dias, passei pela BR-040, que estava até bem,
mas nesta semana a situação já é um absurdo. O trecho do trevo de
Itabirito até Conselheiro Lafaiete está um escândalo. Ali há panelas,
buracos enormes e, em alguns lugares, não há como o carro se
desviar porque o buraco está justamente dentro de uma ponte. O
jornalista João Carlos também deve ter feito esse percurso indo para
Barbacena e, com certeza, percebeu a ameaça a sua vida no trecho.

Discutimos aqui sobre a responsabilidade, ou no mínimo, da co-
responsabilidade de duas grandes empresas: a Vale e a Companhia
Siderúrgica Nacional - CSN. Não há balança, e seus caminhões
passam pela estrada com altas cargas de minérios, trafegando,
praticamente dia e noite, nesse trecho. A conservação dessas
estradas não cabe apenas aos governos, mas é de responsabilidade
também das empresas.

Como desdobramento de uma audiência pública realizada no ano
passado, houve a garantia de a Vale ceder um terreno para a
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construção da rodovia do minério, por cuja execução a CSN seria a
responsável, cedendo os recursos. Estamos apresentando um
requerimento chamando o DNIT, a CSN, a Vale e também o Conselho
de Meio Ambiente de Minas Gerais - Copam -, a quem cabe conceder
as licenças para a construção da rodovia do minério.

Há áreas que entram em conflito com a questão ambiental, que se
deve levar em conta, mas temos de ver também a defesa da vida.
Houve inúmeros acidentes, então é a vida que tem sido ameaçada.
Trata-se de um trecho onde temos o Viaduto Vila Rica, que ninguém
conhece por esse nome, e sim como Viaduto das Almas, devido aos
inúmeros acidentes. Temos de ouvir o DNIT em relação ao término da
construção do Viaduto Vila Rica.

Embora na Câmara Federal tramite um projeto para que, uma vez
concluído, esse viaduto receba o nome de Viaduto Risoleta Neves,
nossa sugestão, e também de várias lideranças da região, é que ele
passe a se chamar Luciano Pedro Mendes de Almeida. Por quê?
Porque este foi uma liderança que, por inúmeras vezes, Sr.
Presidente, celebrava missas lá, onde houve tantas mortes e, em
datas diferentes, vários morreram e caíram desse viaduto. O mais
marcante deles foi quando caiu um ônibus de operários, e apenas um
se salvou. Sempre íamos para lá e celebrávamos missa. Mesmo com
todo o aparato da Polícia Rodoviária Federal, de maneira sutil,
saíamos do canto, entrávamos para a BR e fazíamos o percurso.
Conseguíamos parar a BR, uma vez por ano, por mais de 40 minutos.
Então uma liderança sempre presente era D. Luciano Pedro Mendes
de Almeida. Por isso é justo que o novo viaduto receba o nome D.
Luciano Pedro Mendes de Almeida. Na verdade, o mais importante é
ter de fato o novo viaduto, mas isso não basta. É todo um trecho que
existe com várias pontes estreitas. Só no Município de Congonhas,
temos em torno de três pontes com duas vias, apenas com mão e
contramão. Ela não é duplicada, e de repente há um estreitamento
nesses lugares e buracos enormes. Mesmo para um motorista em sua
mão certa, se ele se encontrar com um carro ali, não há como fazer o
desvio. Terá de enfrentar o buraco e arrebentar não apenas os pneus,
mas também as rodas. Queremos lutar pela vida, em sintonia com a
campanha da fraternidade e com a defesa da vida, para cumprirmos a
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nossa missão aqui. Mas, para isso, é preciso garantirmos, o quanto
antes, uma condição de tráfego seguro, sobretudo nesse trecho.
Portanto, estamos solicitando a audiência pública. Em relação à
defesa da vida, outro tema complexo, Sr. Presidente, e que já foi
discutido aqui várias vezes, gostaria de me ater à situação das
cadeias, ainda que alguém diga ser esse um problema nacional. O
problema é que, no âmbito de Minas Gerais, faltou vontade política
para resolver a situação. Uma das maiores chacinas do País
aconteceu em Ponte Nova, no ano passado, quando quase 30 presos
foram queimados. Quando falo que foi uma das maiores, refiro-me à
proporção de presos, considerando-se as chacinas do Carandiru e do
Urso Branco, no Norte do País, onde mais de 100 presos foram
mortos. Portanto, em proporção ao número de internos, com certeza,
a chacina ocorrida em Ponte Nova foi a maior do País. Agora, no
período de férias, ocorreu uma nova onda de violência em Rio
Piracicaba, deixando claro que se tratava de outra chacina. Também,
recentemente, às vésperas do Carnaval, houve a fuga de 26 presos
da cadeia de Conselheiro Lafaiete. É importante dizer que várias
vezes tratei deste assunto nesta tribuna e o levei ao conhecimento do
Secretário de Defesa Social, do Desembargador Lúcio Urbano, no
início do primeiro governo Aécio Neves, e ainda, por duas vezes, ao
Secretário Anastasia, que acumulou a pasta do Planejamento e da
Defesa Social. Desculpe-me a palavra, mas também estive reunido
com a topeira do então Secretário Ibrahim Abi Akel, que nos recebeu
de forma descortês, a mim, ao Prefeito de Ouro Branco e à Presidente
da Câmara. Nas notas taquigráficas desta Casa, estão registradas
uma audiência pública realizada aqui e outra realizada em Ouro
Branco, quando da expansão da Gerdau Açominas. Naquela
oportunidade, logo no início, foi-nos garantido pela Gerdau a quantia
de R$300.000,00, como uma doação, isto é, sem nenhum imposto,
sem nada. Essa quantia seria um repasse ao governo do Estado para
a reconstrução da cadeia em Ouro Branco, mas já faz quase 10 anos
e a obra ainda não foi realizada. Acontece que caiu um raio na cadeia
de Ouro Branco, que foi destruída, e os presos, transferidos para
Congonhas e para Conselheiro Lafaiete. Assim sendo, a cadeia de
Conselheiro Lafaiete ficou superlotada, já que sua capacidade é de
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menos de 100 presos e está com mais de 200. Ainda bem que não
tivemos uma chacina por lá, mas, sim, uma fuga. Isso serve para
mostrar a incompetência do Estado. Na semana passada, vieram
Deputados a esta tribuna dizer que o governo federal não repassa
recursos, mas a iniciativa privada está oferecendo-os, apesar de ainda
não ter havido a liberação da planta por parte do Secretário de
Defesa. Então, agora, com o Secretário Maurício Campos, quero
renovar a minha esperança nessa secretaria, ou melhor, nesse
Secretário e em toda a sua equipe. Também estou confiante no
Genilson, que é o responsável pela parte carcerária. A situação é
grave, visto que é a vida que está sendo ameaçada. Na verdade, a
vida de todos os integrantes de uma sociedade não pode sofrer
ameaças. Então o cidadão que comete um crime tem de ser punido,
sem que lhe tirem a sua dignidade, que é o que está acontecendo
nessas cadeias, a exemplo das cadeias de Mariana, Ouro Preto,
Lafaiete, Congonhas, Contagem, entre outras. Agora o absurdo é
este. Lá foi oferecido um recurso, até que enfim. Somente em janeiro
deste ano foi repassado um valor para a Prefeitura de Ouro Branco,
porque, embora seja de responsabilidade do Estado, há um convênio
com a Prefeitura, que é responsável pela construção da cadeia. Uma
vez construída, será assumida pela Secretaria de Estado. Esta é outra
aberração. A maior parte das cadeias está por conta da Polícia Civil,
que não foi preparada nem tem pessoal para cuidá-las. O problema
maior é este: não há pessoal para tomar conta.

É o grande problema que estamos enfrentando em Ouro Preto, o
que talvez não seja do conhecimento de muitos. No dia do carnaval,
por pouco não houve uma mortandade não de presos, mas de
policiais militares e civis, que entraram em uma guerra, após o
comportamento desequilibrado de dois policiais militares, sobretudo.
Um deles matou o Maguinho, já está comprovado. Um jovem de Ouro
Preto foi executado pelos irmãos Ribeiro, policiais militares daquela
cidade. Eles também torturaram dois estudantes de Mariana. E sabem
que há denúncias piores contra eles. Reconhecemos a competência
da Polícia Militar de Minas Gerais, que é exemplo, mas infelizmente,
em seu seio, há policiais que não podem permanecer na instituição,
como esses irmãos Ribeiro. Esses policiais são como uma batata
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podre, devem ser retirados ou mancharão toda a instituição. Ele
cometeu essa execução em Ouro Preto e foi transferido para Mariana.
Após menos de um mês lá, torturou dois jovens estudantes, que
fizeram a denúncia aqui, a qual já foi apresentada à Corregedoria.

A resposta que queremos hoje não é instauração de inquérito, mas
serem retiradas essas duas figuras da polícia. Não há mais conversa
em relação a essas duas pessoas. Alguns pensam que já existe um
problema generalizado na Polícia Militar, mas não quero acreditar
nisso. Acreditam até em influência do filme “Tropa de Elite”, que até
ganhou um prêmio. Mas será com truculência que resolveremos o
problema da segurança? Não será com inteligência, maior aparato e
maior número de pessoal que garantiremos a segurança do povo?

Então, é esse o sentido de trazermos esse tema em sintonia com o
tema da Campanha da Fraternidade - “Fraternidade e defesa da vida:
escolhe, pois, a vida”. É bem verdade que esses cidadãos têm de ser
recolhidos, mas têm direitos. Há uma cela em Ouro Preto em que os
presos nunca tomaram banho de sol e morreram sem assistência
médica; a alimentação é de péssima qualidade; eram surpreendidos
pela Polícia Militar de madrugada, e a cadeia está sob a
responsabilidade da Polícia Civil. Eles entravam de madrugada e
torturavam os presos. Isso aconteceu várias vezes, no ano passado.
Vejam a truculência desses irmãos Ribeiro, policiais militares.

No Carnaval, eles quiseram fazer a mesma coisa, mas ainda bem
que foram barrados por um Delegado. Foi quando um deles apontou a
arma para o Delegado e chamou todas as outras polícias, quase
instigando um confronto entre as Polícias Civil e Militar. Por tudo isso,
solicitamos a realização de uma audiência pública nesse dia 20, para
discutirmos essa situação e obtermos a punição dos responsáveis -
que, na verdade, são irresponsáveis, porque são violentos e
desequilibrados e não poderiam ter uma arma em seu poder.

Esperamos um desdobramento disso, com um tratamento muito
especial para Ouro Preto. Esse tratamento é devido a todos, diante
das péssimas condições em que se encontra a cadeia de Ouro Preto -
sem eletrificação, cheia de gambiarras, com os vasos internos em
situação vergonhosa -, é preciso que ela seja tratada com atenção
especial, até porque a revolta dos presos e a falta de perspectiva de
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liberdade e de qualidade de vida levam a situações incontroláveis. E
Ouro Preto, Sr. Governador, não é Ponte Nova ou Rio Piracicaba;
trata-se de uma cidade de referência mundial, e qualquer ato como
esse em Ouro Preto tem repercussão mundial. Assim, V. Exa., que
parece ter um projeto maior, deve dar uma atenção muito especial a
Ouro Preto, preocupando-se com as pessoas que ali representam o
Estado, de certa forma, pois lá estão em nome do Estado, para
garantir a segurança. E lembro que para lá vão turistas do mundo
inteiro. A vida deve ser protegida de todas as formas e em todos os
lugares, mas Ouro Preto ocupa um lugar de destaque no cenário
mundial.

E esperamos que esta Casa dê sua contribuição para que
trabalhemos com fraternidade, mostrando que todos nós devemos
viver de forma fraterna e respeitosa. E só vamos fazê-lo quando
entendermos o sentido mesmo da ética e o valor do ser humano;
quando enxergarmos, quando tivermos a sensibilidade de perceber a
unidade do outro, ou seja, que cada um é um ser único no mundo, que
não é igual a ninguém. Em outras palavras, temos de aprender a
respeitar a diversidade e as opções.

Assim é, Sr. Presidente, lembrando que V. Exa. é de outra
denominação religiosa, creio que todas as nossas igrejas devem às
vezes repensar em como respeitar o ser humano, como respeitar mais
a diversidade e as opções, assunto que o tema da Campanha da
Fraternidade aborda um pouco, embora de forma tímida, quando, ao
tratar da educação, entra no campo da sexualidade e da afetividade.
Muitas pessoas não vivem, porque são reprimidas e desrespeitadas, e
esse é um dos aspectos que o texto-base da Campanha da
Fraternidade trabalha, ainda que, a meu ver, de forma tímida - acho
que é preciso ser mais ousado e trabalhar o tema a partir do ser
humano, a partir de seu mundo e da sua realidade. Não se trata de
repressão, que não ajuda em nada.

O que ajuda é a educação para a responsabilidade, sobretudo no
aspecto da sexualidade e da afetividade, que têm que ser vinculadas
e nunca desvinculadas uma da outra. Quando se desvinculam, temos
as aberrações.

Queremos aprofundar ainda mais esse tema, ser abrangentes,
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conseguir constatar o que vem sendo uma ameaça à vida, em quais
pontos cabe ao Legislativo mineiro trabalhar. Em vez de atos que vêm
ameaçando a vida, transformá-los em ações que promovam a vida,
em garantia de sua qualidade. Essa é a nossa esperança e deve ser,
entre tantas outras ações que aqui relacionei, para que haja uma
participação direta do Parlamento mineiro na preservação da vida,
sobretudo na garantia da dignidade de vida para o ser humano, a
preservação, da fecundação à senetude. Todas as fases, tratando
cada uma dentro a sua devida particularidade.

Esperamos, Sr. Presidente, trabalhar mais a fraternidade e a defesa
da vida, e que cada um que nos acompanhe tenha essa opção:
escolhe, pois, a vida. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.
Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado Vanderlei Jangrossi) - A Presidência
verifica, de plano, a inexistência de quórum para a continuação dos
trabalhos, e encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para as extraordinárias de logo mais, às 20 horas, e de
amanhã, dia 20, às 9 e às 20 horas, nos termos dos editais de
convocação, bem como para a ordinária também de amanhã, às 14
horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada foi
publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

378/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 378/2007, de autoria da

Associação Comercial e Industrial de Montes Claros, solicita a
implantação de porto seco no Município de Montes Claros.

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
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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 sugere a implantação de um porto seco no
Município de Montes Claros.

A Ação 1.110 - Desenvolvimento  dos  Portos Secos de Minas
Gerais -, do Programa 024 - Inserção Competitiva das Empresas
Mineiras no Mercado Internacional -, tem como finalidade incrementar
o despacho e o desembaraço das exportações e das importações em
território mineiro. Na regionalização dessa ação no PPAG, o Norte de
Minas é atendido com recursos equivalentes aos destinados às
demais regiões. Esses recursos estão, evidentemente, direcionados
para Montes Claros, cidade-pólo e distrito industrial, além de ser o
único Município da região ao Norte do Estado que conta com
aeroporto com condições para a instalação de um porto seco.

Coerentemente com o planejamento proposto pelo governo
estadual, a proposta em análise vem corroborar a intenção do
Executivo; portanto, somos pelo seu acolhimento na forma de
requerimento  à Secretaria de Estado de Transportes e Obras
Públicas - Setop.

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

Legislativa nº 378/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Gustavo Valadares, relator - Carlin

Moura - Eros Biondini - João Leite.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.604/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Santo
Antônio do Monte o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma apresentada, e
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agora retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o
2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.604/2007 visa autorizar o Poder Executivo a

doar ao Município de Santo Antônio do Monte um terreno com
7.206,50m², situado no Bairro Monsenhor Otaviano, naquele
Município.

Atendendo ao interesse público que deve nortear a alienação de
patrimônio do Estado, a proposição determina, no parágrafo único do
art. 1º, que o imóvel será destinado à construção de ginásio
poliesportivo e de escola municipal e, no art. 2º, prevê a sua reversão
ao patrimônio do Estado se, no prazo de cinco anos, contados da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação estabelecida.

A autorização legislativa de que trata o projeto de lei em tela é
exigida pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo art. 17 da Lei
Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitação e
contratos da administração pública, e pelo § 2º do art. 105 da Lei
Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Cumpre-nos reiterar que a alienação do imóvel em tela atende aos
preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens
públicos, além de não representar despesas para o erário nem
acarretar repercussão na Lei Orçamentária.

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

1.604/2007 no 2º turno.
Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

Antônio Júlio - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.631/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
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visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Barbacena o
imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma apresentada e,
agora, retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o
2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.631/2007 tem como finalidade autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Barbacena um imóvel com
área de 1.193,04m², localizado na Praça Conde de Prado, nº 81,
Centro, nesse Município.

A destinação do imóvel objeto da transferência pretendida é a
instalação de serviços públicos de saúde, educacionais e culturais, o
que comprova o atendimento do interesse público, pois eles
beneficiarão a população local.

A prévia autorização legislativa para a transferência de bens da
administração pública decorre da exigência contida no art. 18 da
Constituição do Estado, no inciso I do art. 17 da Lei Federal nº 8.666,
de 1993, e no § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Cumpre-nos reiterar que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre alienação de bens públicos, além de não
representar despesas para o erário nem acarretar repercussão na Lei
Orçamentária.

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

1.631/2007 no 2º turno.
Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

Antônio Júlio - Jayro Lessa.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.632/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Município de Campo
Belo o imóvel que especifica.



484

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma apresentada, e
agora retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o
2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.632/2007 visa autorizar o Departamento de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - a doar
ao Município de Campo Belo um imóvel com área de 12.000m²,
localizado no lugar denominado Fazenda da Chácara, nesse
Município.

Atendendo ao interesse público que deve nortear a alienação
pretendida, a proposição determina, no parágrafo único do art. 1º, que
o imóvel será destinado à instalação da Secretaria Municipal de
Obras, Urbanismo e Meio Ambiente, permitindo que esse órgão
aprimore a prestação de seus serviços, beneficiando toda a
comunidade; e, no art. 2º, prevê a sua reversão ao patrimônio do
DER-MG se, no prazo de cinco anos, contados da lavratura da
escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a destinação
estabelecida.

A autorização legislativa de que trata o projeto de lei em tela é
exigida pelo art. 18 da Constituição do Estado, pelo inciso I do art. 17
da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitação e
contratos da administração pública, e pelo § 2º do art. 105 da Lei
Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Cumpre-nos reiterar que a alienação do imóvel em tela atende aos
preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens
públicos, além de não representar despesas para o erário e não
acarretar repercussão na Lei Orçamentária.

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

1.632/2007 no 2º turno.
Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Elisa Costa - Antônio

Júlio - Sebastião Helvécio.
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PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.673/ 2007
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária

Relatório
De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe

visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Taiobeiras os
imóveis que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno com a Emenda nº 1, e retorna
a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno,
conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do
Regimento Interno.

Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido art. 189, a redação
do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.673/2007 na forma aprovada no 1º turno tem

por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Taiobeiras dois terrenos contíguos com área de 1.000m² cada,
situados naquele Município, doados ao Estado em 1960 e 1968.

Em atendimento ao interesse coletivo que deve nortear as decisões
da administração pública, o parágrafo único do art. 1º da proposição
preceitua que os referidos imóveis serão destinados à instalação da
sede administrativa da Prefeitura Municipal. Também satisfazendo o
interesse público, o art. 2º prevê a reversão dos bens ao patrimônio do
Estado se, no prazo de cinco anos contados da data da escritura
pública de doação, não forem utilizados com a finalidade estatuída.

A autorização legislativa para transferência de domínio de
patrimônio público é exigência contida no art. 18 da Constituição do
Estado, no inciso I do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que
institui normas para licitações e contratos da administração pública, e
no § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e dos balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal.

Cabe reiterar que o projeto de lei atende aos preceitos legais que
versam sobre a matéria, não representa despesas para o erário e não
acarreta repercussão na Lei Orçamentária. Em decorrência disso,
pode ser transformado em lei.
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Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.673/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Elisa Costa - Antônio

Júlio - Sebastião Helvécio.
PROJETO DE LEI Nº 1.673/2007

(Redação do Vencido)
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Taiobeiras os

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

Taiobeiras dois imóveis, constituídos pela área de 1.000m² cada um,
situados no Município de Taiobeiras, registrados sob o nº 14.069, a fls.
158 e 159, v., do Livro 3-C e nº 15.397, a fls. 132 e 133 do Livro 3-
R/TT, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Salinas.

Parágrafo único - Os imóveis de que tratam o “caput” deste artigo se
destinam à instalação da sede administrativa da Prefeitura Municipal.

Art. 2º - Os imóveis reverterão ao patrimônio do Estado, caso não
sejam, no prazo de cinco anos contados da data da escritura pública
de doação, utilizados com a finalidade prevista no parágrafo único do
art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER PARA O 2° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.674/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Carangola o
imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1,
e retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º
turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do
Regimento Interno.

Em cumprimento ao disposto no § 1º do referido art. 189, a redação
do vencido faz parte deste parecer.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 1.674/2007, na forma aprovada no 1º turno, tem
por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Carangola um imóvel com área de 2.741,23m², a ser desmembrado
de dois terrenos contíguos com área total de 38.675,00m², situados no
lugar denominado Alto da Colina do Natal, no Município mencionado,
os quais foram incorporados ao patrimônio do Estado em 1964 e
1972, por doação da Fundação Educacional João Belo de Oliveira.

Em atendimento ao interesse coletivo que deve nortear as decisões
da administração pública, o parágrafo único do art. 1º da proposição
preceitua que o referido imóvel será destinado à construção e
instalação de garagem e estacionamento do Departamento de Água e
Esgoto do Município. Também satisfazendo o interesse público, o art.
2º prevê a sua reversão ao patrimônio do Estado se, no prazo de
cinco anos contados da data da escritura pública de doação, não for
utilizado de acordo com a finalidade estatuída.

A autorização legislativa para transferência de domínio de
patrimônio público é exigência contida no art. 18 da Constituição do
Estado; no inciso I do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que
institui normas para licitações e contratos da administração pública; e
no § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal.

Cabe reiterar que o projeto de lei atende aos preceitos legais que
versam sobre a matéria, não representa despesas para o erário e não
acarreta repercussão na Lei Orçamentária. Em decorrência disso,
pode ser transformado em lei.

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

1.674/2007, no 2º turno, na forma do vencido no 1º turno.
Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

Antônio Júlio - Jayro Lessa.
PROJETO DE LEI Nº 1.674/2007

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

Carangola o imóvel com área de 2.741,23m² (dois mil setecentos e
quarenta e um vírgula vinte e três metros quadrados), conforme
descrição contida no anexo desta lei, a ser desmembrado de uma
área total de 38.675,00m² (trinta e oito mil seiscentos e setenta e cinco
metros quadrados), situada no lugar denominado Alto da Colina do
Natal, no Município mencionado, registrada sob o n° 26.820, a fls. 29
do Livro 3-AM, e nº 1.127, a fls. 52 do Livro 3-AP, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Carangola.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo
destina-se à construção e instalação de garagem e estacionamento do
Departamento de Água e Esgoto do Município.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo

(de que trata o art. 1º da Lei nº , de de de 2007)
O imóvel de que trata o art. 1º possui a seguinte descrição: inicia-se

no marco 1, de coordenadas planas UTM (latitude 7.704.652,73m; e
longitude 809.679,65m), segue em direção ao marco 2, no azimute
124º49’28’’, na distância de 34,54m, deflete à esquerda, segue em
direção ao marco 3, no azimute 56º18’36”, na distância de 3,61m,
deflete à direita, segue em direção ao marco 4 no azimute 90º00’00’’,
na distância de 7,00m, deflete à direita, segue em direção ao marco 5,
no azimute 143º07’48’’, na distância de 5,00m, deflete à direita, segue
em direção ao marco 6, no azimute 166°36’27’’, na d istância de
21,59m, deflete à direita, segue em direção ao marco 7, no azimute
180°00’00’’, na distância de 8,00m, confrontando do  marco 1 ao marco
7 com a Rua Divino, deflete à esquerda, segue em direção ao marco
8, no azimute 49°05’08’’, na distância de 39,70m, c onfrontando com
Donisete Inocêncio Moraes, através de cerca, deflete à esquerda,
segue em direção ao marco 9, no azimute 344°28’28’’  na distância de
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27,37m, confrontando com Adinar Monteiro de Paula, deflete à
esquerda, segue em direção ao marco 1, no azimute 244°39’14’’na
distância de 59,04m, confrontando com a Escola Estadual João Belo
de Oliveira, fechando o perímetro de 234,20m.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.675/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Brasília de
Minas os imóveis que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma apresentada. Agora,
retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o 2º
turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.675/2007 tem como finalidade autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Brasília de Minas seis
terrenos rurais, com área de 2.500m² cada um, situados nesse
Município, os quais, em 1969, foram incorporados ao patrimônio do
Estado por doação daquele ente federativo, sem nenhuma condição
ou cláusula resolutiva.

Ressalte-se que os imóveis serão destinados à instalação de
escolas municipais, o que beneficiará toda a comunidade local.
Ademais, o art. 2º do projeto prevê seu retorno ao patrimônio do
Estado se, no prazo de cinco anos contados da lavratura da escritura
pública de doação, não lhes tiver sido dada a destinação prevista.

A autorização legislativa para alienação de imóveis do Estado
decorre da exigência contida no art. 18 da Constituição do Estado, no
inciso I do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e no § 2º do art.
105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

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

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
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1.675/2007, no 2º turno.
Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Elisa Costa - Sebastião

Helvécio.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.682/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

Por iniciativa do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
tem a finalidade de autorizar o Poder Executivo a doar ao Município
de Varginha o imóvel que especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno, na forma apresentada, e
agora retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para o
2º turno, conforme dispõe o art. 189, combinado com o art. 102, VII,
do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.682/2007 tem por escopo conferir autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de
Varginha um imóvel, com área de 826,73m², situado na Avenida dos
Imigrantes, nº 3.770, Bairro Vargem, nesse Município.

Atendendo ao interesse público que deve nortear o negócio jurídico
em causa, o parágrafo único de seu art. 1º preceitua que o bem
destina-se ao funcionamento de uma escola municipal, e, no art. 2º, o
seu retorno ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco anos
contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver
sido dada a finalidade prevista.

A autorização legislativa para alienação de imóveis do Estado
decorre da exigência contida no art. 18 da Constituição do Estado, no
inciso I do art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, e no § 2º do art.
105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964.

Cumpre-nos reiterar que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
além de não representar despesas para o erário e não acarretar
repercussão na Lei Orçamentária.

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

1.682/2007, no 2º turno.
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Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Jayro Lessa, relator - Antônio Júlio - Elisa

Costa - Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.806/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em tela tem
como objetivo autorizar o Departamento de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG - a doar ao Estado o imóvel que
especifica.

A proposição foi aprovada no 1º turno e retorna a este órgão
colegiado a fim de receber parecer para o 2º turno, conforme dispõe o
art. 189, combinado com o art. 102, VII, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.806/2007 visa autorizar o DER-MG a doar ao

Estado um terreno com 5.040m², situado na Av. Parque, no Município
de Conselheiro Lafaiete.

O parágrafo único do art. 1º da proposição prevê que o imóvel será
utilizado para a construção de prédio que abrigará o fórum da
Comarca de Conselheiro Lafaiete. Assim, está demonstrado que sua
doação atende ao interesse público. Já o art. 2º prevê sua reversão ao
patrimônio do DER-MG se, findo o prazo de cinco anos, contados da
lavratura da escritura pública de doação, não lhe tiver sido dada a
destinação estabelecida.

A autorização legislativa de que trata o projeto de lei em tela é
exigida pelo art. 18 da Constituição do Estado; pelo art. 17 da Lei
Federal nº 8.666, de 1993, que institui normas para licitação e
contratos da administração pública, e pelo § 2º do art. 105 da Lei
Federal nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito
financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da
União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

Cumpre-nos reiterar que a alienação do imóvel em tela atende aos
preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens
públicos, além de não acarretar despesas para o erário e não ter
repercussão na Lei Orçamentária.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.806/2007 no 2º turno.

Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Elisa Costa -

Jayro Lessa - Antônio Júlio.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 19/2/2008, a seguinte

comunicação:
Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento do Sr.

Raimundo Dias Bicalho, ocorrido em 17/2/2008, em Belo Horizonte. (-
Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2008

ATAS
ATA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/2/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagens nºs 155 a 166/2008
(encaminhando, respectivamente, processos relativos a terras
devolutas a serem legitimadas pelo Instituto de Terras do Estado de
Minas Gerais - Iter -, os Projetos de Lei nºs 2.041 a 2.050/2008 e
processos relativos a terras devolutas a serem legitimadas pelo
Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - Iter), do Governador
do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de
Proposições: Projetos de Lei nºs 2.051 a 2.053/2008 - Requerimentos
nºs 1.843 a 1.854/2008 - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Cultura, de Transporte, de Política Agropecuária e de
Administração Pública - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados
Dinis Pinheiro, Carlos Mosconi, Doutor Rinaldo e Carlos Pimenta - 2ª
Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de
Comunicações - Registro de presença - Requerimento do Deputado
Adalclever Lopes; deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva -
Requerimento do Deputado Carlos Pimenta; deferimento; discurso do
Deputado Paulo Cesar - Requerimento do Deputado Luiz Humberto
Carneiro; deferimento; discurso do Deputado Dalmo Ribeiro Silva -
Encerramento - Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Ana
Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos Arantes - Antônio
Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bráulio Braz - Carlos
Mosconi - Carlos Pimenta - Cecília Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo
Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Delvito Alves - Dimas
Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elisa
Costa - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio
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Neiva - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Inácio Franco - Irani Barbosa
- Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar
- Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sávio
Souza Cruz - Sebastião Helvécio - Vanderlei Jangrossi - Vanderlei
Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé Maia - Zezé Perrella.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h14min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

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

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

- O Deputado Dinis Pinheiro, 1º-Secretário, lê a seguinte
correspondência:

MENSAGEM Nº 155/2008
Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembléia Legislativa, tendo em vista o disposto no inciso XXXIV do
art. 62 da Constituição do Estado, os processos rurais, com a relação
nominal, localização, município e área, a serem alienados ou
concedidos pelo Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais - ITER.

São estas, Excelentíssimo Senhor Presidente, as razões que me
levam a submeter ao elevado exame de seus nobres pares o presente
projeto de lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

Anexo
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Processos encaminhados à Assembléia Legislativa com áreas
superiores a cem hactares

Processo:
1. Jurandy Mendes Silveira, Município de Rio Pardo de Minas, com

área de 173,8771ha;
2. Olegário de Amorim Bernardes, Município de Montezuma, com

área de 250,0000ha;
3. Empresa Cerâmica dos Montes Ltda., Município de Santo Antônio

do Retiro, com área de 247,6067ha;
4. Espólio de Joaquina Maria de Jesus, Município de Indaiabira, com

área de 107,5132ha;
5. Espólios de Jason Santana e Durvalina Freire de Santana,

Município de Montezuma, com área de 107,7932ha;
6. Antonio Pereira da Silva, Município de Indaiabira, com área de

136,0100ha;
7. João Mendes da Luz, Município de Indaiabira, com área de

111,8831ha;
8. Espólio de Clemente Alves Silva, Município de Rio Pardo de

Minas, com área de 101,4082ha;
9. Espólio de Luzia Moreira dos Anjos, Município de Santo Antônio

do Retiro, com área de 177,9604ha;
10. Antonio Carlos Afonso dos Santos, com área de 211,9829ha e

João Alvino Alves, com área de 211,9830ha; Município de Rio Pardo
de Minas; e

11. Naima Rodrigues e Xavier, com área de 209,0518ha e Dagmara
Rodrigues, com área de 209,0517ha, Município de Rio Pardo de
Minas.”

- À Comissão de Política Agropecuária, para os fins do art. 102, IX,
“e”, do Regimento Interno, nos termos da Decisão Normativa de
17/6/93.

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 156/2008

Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo
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a doar imóvel de propriedade do Estado ao Município de Bias Fortes.
Na oportunidade, no uso da competência que me confere o art. 90,

inciso VI, da Constituição do Estado, esclareço que a doação se
destina ao funcionamento de uma Escola Municipal.

São estas, Excelentíssimo Senhor Presidente, as razões que me
levam a submeter ao elevado exame de seus nobres pares o presente
projeto de lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.041/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Bias Fortes o

imóvel que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Bias Fortes o imóvel situado na Rua Celso Sul Ferreira, antiga Rua
Projeta A, Bairro Centro, Município de Bias Fortes, constituído pela
área de 2.000,00m2, registrado sob a Matrícula nº 29.020, R-1, Livro 2
de Registro Geral, em 7/4/2006, no Cartório de 1º Ofício de Registro
de Imóveis da Comarca de Barbacena.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” se destina ao
funcionamento de Escola Municipal.

Art. 2º - O imóvel revertá ao patrimônio do Estado, caso não seja, no
prazo de cinco anos contados da data da escritura pública de doação,
utilizado com a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 157/2008

Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo
a doar ao Município de Entre Rios de Minas o imóvel que especifica.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o inciso VI
do art. 90 da Constituição do Estado, esclareço que o imóvel objeto do
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projeto de lei em tela se destina à instalação e ao funcionamento de
uma escola municipal.

São estas, Excelentíssimo Senhor Presidente, as razões que me
levam a submeter ao elevado exame de seus nobres pares o presente
projeto de lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.042/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Entre-Rios de

Minas o imóvel que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Entre-Rios de Minas o imóvel constituído pela área de 5.480,30m2,
confrontando pela frente com a Av. Sócrates Machado, com extensão
de 7,00m, mais 101,64m em linha quebrada com a Escola Estadual
Expedicionário Geraldo Baeta, pelos fundos, com José Nidei de
Resende, com extensão de 99,44m, pela direita com a Escola
Estadual Expedicionário Geraldo Baeta, com extensão de 56,68m,
mais 44,70m com José Neire de Resende, e pela esquerda com José
Nidei de Resende, com extensão de 110,85m, incluindo o acesso à
escola, até atingir a Av. Sócrates Machado, a ser desmembrada de
área maior, registrada sob o nº 5.499, Livro 3 I, fls. 144, no Cartório de
Registro de Imóveis da Comarca de Entre-Rios de Minas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” se destina à
instalação e ao funcionamento da uma escola municipal.

Art. 2º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, caso não seja,
no prazo de cinco anos contados da data da escritura pública de
doação, utilizado com a finalidade prevista no parágrafo único do art.
1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 158/2008

Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,



498

Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia
Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo
a doar ao Município de Varjão de Minas o imóvel que especifica.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o inciso VI
do art. 90 da Constituição do Estado, esclareço que o imóvel objeto do
projeto de lei em tela se destina à instalação de sede social de
Associação Comunitária.

São estas, Excelentíssimo Senhor Presidente, as razões que me
levam a submeter ao elevado exame de seus nobres pares o presente
projeto de lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.043/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Varjão de Minas

o imóvel que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Varjão de Minas o imóvel constituído pela área de 10.000,00m2,
situado no lugar denominado Fazenda Andrade, Distrito de São
Domingos, no Município de Varjão de Minas, registrado sob o nº
8.755, Livro 3-F, fls. 197, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Tiros.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” se destina à
instalação de Sede Social de Associação Comunitária.

Art. 2º - O imóvel revertá ao patrimônio do Estado, caso não seja, no
prazo de cinco anos contados da data da escritura pública de doação,
utilizado com a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 159/2008

Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo
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a doar imóvel de propriedade do Estado ao Município de Machado.
O projeto encaminhado tem o objetivo de construir creche e um

posto de saúde para atendimento à população.
São estas, Excelentíssimo Senhor Presidente, as razões que me

levam a submeter ao elevado exame de seus nobres pares o presente
projeto de lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.044/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Machado o

imóvel que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Machado o imóvel situado no Lugar denominado “Caiana”, no
Município de Machado, constituído pela área de 10.000,00m2,
registrado sob o nº 8.953, Livro 3-L, fl. 41, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Machado.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” se destina à
construção de creche e de posto de saúde.

Art. 2º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, caso não seja,
no prazo de cinco anos, contados da data da escritura pública de
doação, utilizado com a finalidade prevista no parágrafo único do art.
1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 160/2008

Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo
a doar ao Município de Elói Mendes o imóvel que especifica.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o inciso VI
do art. 90 da Constituição do Estado de Minas Gerais, esclareço que o
imóvel objeto do projeto de lei em tela se destina à instalação de uma
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Associação de Bairros.
São estas, Excelentíssimo Senhor Presidente, as razões que me

levam a submeter ao elevado exame de seus nobres pares o presente
projeto de lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.045/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Elói Mendes o

imóvel que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Elói Mendes o imóvel constituído pela área de 10.000,00m2, situado
no lugar denominado Bairro dos Pintos, no Município de Elói Mendes,
registrado sob o nº 5.190, Livro 3-E, fls. 95, no Cartório de Registro de
Imóveis da Comarca de Elói Mendes.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” se destina à
implantação e funcionamento de uma Associação de Bairros.

Art. 2º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, caso não seja,
no prazo de cinco anos, contados da data da escritura pública de
doação, utilizado com a finalidade prevista no parágrafo único do art.
1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 161/2008

Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo
a doar ao Município de Aiuruoca imóvel que especifica.

O projeto encaminhado tem o objetivo de construir o campo de
futebol para a população, como forma de fomento e desenvolvimento
do esporte.

São estas, Excelentíssimo Senhor Presidente, as razões que me
levam a submeter ao elevado exame de seus nobres pares o presente
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projeto de lei.
Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.046/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Aiuruoca o

imóvel que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Aiuruoca o imóvel situado no lugar denominado “Quatro Olhos”, no
Município de Aiuruoca, constituído pela área de 10.750,00m2,
registrado sob o nº 10.764, Livro 3-F, a fls. 74, em 11/10/1952, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Aiuruoca.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” se destina à
construção de um campo de futebol.

Art. 2º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, caso não seja,
no prazo de cinco anos contados da data da escritura pública de
doação, utilizado com a finalidade prevista no parágrafo único do art.
1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 162/2008

Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo
a doar ao Município de Monte Alegre de Minas imóvel que se destina
ao funcionamento de Posto de Saúde Municipal.

O projeto encaminhado tem o objetivo de oferecer um atendimento
de melhor qualidade à população, sendo que o referido imóvel vem
sendo utilizado pela municipalidade, funcionando no local uma
Unidade Sanitária e Centro de Saúde Municipal.

São estas, Excelentíssimo Senhor Presidente, as razões que me
levam a submeter ao elevado exame de seus nobres pares o presente
projeto de lei.
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Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.047/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Monte Alegre de

Minas o imóvel que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Monte Alegre de Minas o imóvel situado na Rua Cel. Meireles,
esquina com Avenida da Saudade, naquele Município, constituído
pela área de 875,00m2, registrado sob a matrícula nº 794, R-1, Livro 2
de Registro Geral, ficha 01, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Monte Alegre de Minas.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” se destina ao
funcionamento de Posto de Saúde Municipal.

Art. 2º - O imóvel revertá ao patrimônio do Estado, caso não seja, no
prazo de cinco anos, contados da data da escritura pública de doação,
utilizado com a finalidade prevista no parágrafo único do art. 1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 163/2008

Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembléia Legislativa, projeto de lei que autoriza o Poder Executivo
a reverter imóvel de sua propriedade ao Município de Leopoldina.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o inciso VI
do art. 90 da Constituição do Estado de Minas Gerais, esclareço que o
imóvel objeto do projeto de lei em tela foi doado ao Estado de Minas
Gerais pelo Município destinatário da reversão em 5 de maio de 1978.

São estas, Excelentíssimo Senhor Presidente, as razões que me
levam a submeter ao elevado exame de seus nobres pares o presente
projeto de lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
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PROJETO DE LEI Nº 2.048/2008
Autoriza o Poder Executivo a reverter ao Município de Leopoldina o

imóvel que especifica.
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a reverter ao Município

de Leopoldina o imóvel constituído pela área de 3.800,00m2, situado
na Av. dos Expedicionários, Bairro Bela Vista, no Município de
Leopoldina, registrado sob o nº 3.153, livro 2-C, fls. 174, no Cartório
de Registro de Imóveis da Comarca de Leopoldina.

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 164/2008

Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa egrégia

Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá à Escola Estadual
localizada no Município de Jenipapo de Minas a denominação de
“Escola Estadual Professor Padre Willy”.

O projeto encaminhado tem o objetivo de prestar uma homenagem
ao Padre holandês que prestou grandes serviços à população de
Jenipapo de Minas, especialmente na educação de crianças e jovens,
conforme justificativa anexa da Secretária de Estado de Educação.

São estas, Excelentíssimo Senhor Presidente, as razões que me
levam a submeter ao elevado exame de seus nobres pares o presente
projeto de lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
Justificação: O presente projeto de lei propõe que seja dada a

denominação de Escola Estadual “Padre Willy”, de ensino
fundamental, à Escola Estadual de Ensino Fundamental, situada na
Rua Santos Dumont, 120, Centro, no Município de Jenipapo de Minas.

O Padre Dr. Willhelmus Joannes Lelivéld nasceu em Amsterdam
(Holanda), filho do Sr. Christianus Joanes Lelivéld e da Sra. Gertrudes
Ord. Estudou Teologia durante os anos de 1946 a 1950, na Bélgica.
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Em 1950, chegou ao Brasil, instalou-se no Vale do Jequitinhonha, na
região que engoloba os Muncípios de Araçuaí, Coronel Murta, Virgem
da Lapa e Berilo. Entre os anos de 1953 e 1959, trabalhou como
missionário com o povo pobre, analfabeto e sofrido do Vale. Em 1954,
chegou à pequena comunidade de Jenipapo de Minas. Além de muito
amado, o Padre Willy terá o agradecimento eterno dos jenipapenses,
pois foi e será sempre lembrado e homenageado como o maior ombro
que sustentou as pedras de grande valia para a educação de crianças
e jovens de Jenipapo de Minas.

O homenageado nasceu no dia 5/2/1918 e faleceu no dia 8/4/2007.
Cumpre registrar que, no Município de Jenipapo de Minas, não

existem estabelecimento, instituição nem próprio público do Estado
com igual denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena
conformidade com os requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de
21/12/1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento,
instituição ou próprio público do Estado, estando, assim, em
condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembléia
Legislativa do Estado.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.
PROJETO DE LEI Nº 2.049/2008

Dá a denominação de Escola Estadual Padre Willy à Escola
Estadual localizada no Município de Jenipapo de Minas.

Art. 1º - A Escola Estadual situada na Rua Santos Dumont, 120,
Centro, no Município de Jenipapo de Minas, passa a denominar-se
“Escola Estadual Padre Willy”.

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 165/2008

Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame

dessa egrégia Assembléia Legislativa, o projeto de lei incluso, que
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autoriza o Poder Executivo a doar imóvel de propriedade do Estado ao
Município de Pedralva.

Na oportunidade, no uso da competência que me confere o inciso VI
do art. 90 da Constituição do Estado, esclareço que a doação se
destina à implantação do Programa Saúde Família.

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

Anteciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.050/2008
Autoriza o Poder Executivo a doar ao Município de Pedralva o

imóvel que especifica.
Ar. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Pedralva o imóvel situado na Rua Dr. Jorge Bacha, esquina com Rua
Coronel Machado, no Município de Pedralva, constituído pela área de
575,00m2, registrado no Cartório de Ofício de Registro de Imóveis da
Comarca de Pedralva, sob o nº 5.021, livro 3-E, fls. 31, em 21/1/1965.

Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” se destina à
implantação do Programa de Saúde da Família.

Art. 2º - O imóvel reverterá ao patrimônio do Estado, caso não seja,
no prazo de cinco anos, contados da data da escritura pública de
doação, utilizado com a finalidade prevista no parágrafo único do art.
1º.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.”
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
MENSAGEM Nº 166/2008

Belo Horizonte, 18 de fevereiro de 2008.
Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Tendo em vista o disposto no inciso XXXIV do art. 62 da

Constituição do Estado, encaminho a Vossa Excelência, para exame e
aprovação dessa egrégia Assembléia Legislativa, os processos rurais,
com a relação nominal, localização, município e área, a serem
alienados ou concedidos pelo Instituto de Terras do Estado de Minas
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Gerais - ITER.
Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu

elevado apreço e distinta consideração.
Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.
* -  A tabela referente a Relação de Terras Devolutas Encaminhada

à Assembléia Legislativa com Área Superior a 100,00 Hectares foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 22.2.2008.

- À Comissão de Política Agropecuária, para os fins do art. 102,
inciso IX, alínea “e”, do Regimento Interno, nos termos da Decisão
Normativa de 17/6/93.

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIOS

Do Sr. Luiz Couto, Deputado Federal, prestando informações
relativas ao Requerimento nº 1.275/2007, da Comissão de Direitos
Humanos.

Dos Srs.Valmir Morais de Sá, Presidente da Associação dos
Municípios da Área da Adene-Amans-, Paulo Bregunci, Presidente da
Ruralminas, e Herculano Anghinetti, Presidente em exercício da
Copasa-MG, indicando representantes dessas entidades para compor
o grupo técnico de apoio ao planejamento e execução das ações da
Cipe São Francisco. (- À Cipe São Francisco.)

Do Sr. Juracy Melo de Rezende, Presidente da Associação dos
Municípios da Microrregião do Médio Rio Grande, informando a
eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal dessa entidade para o
exercício de 2008.

Do Sr. Dimas Wagner Lamounier, Superintendente Regional da
Caixa Econômica Federal, informando da liberação de recursos
financeiros do FGTS à Copasa-MG, referentes às parcelas dos
contratos que menciona. (- À Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o
art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Ézio Gomes da Mota, Ordenador de Despesas substituto da
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo do
Ministério da Agricultura, comunicando a celebração do convênio que
especifica, bem como a liberação do respectivo recurso financeiro. (-
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À Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para os fins
do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Da Sra. Wilma Luiza Santana, Gerente UOF da Secretaria Nacional
de Segurança Alimentar e Nutricional, comunicando a liberação de
recursos financeiros referentes ao convênio firmado entre a União e o
governo do Estado com vistas ao apoio à implantação de tanques de
resfriamento de leite. (- À Comissão de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o
art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Jadir Gomes Rabêlo, Coordenador-Geral de Finanças,
Convênios e Contabilidade substituto, encaminhando cópia do
Primeiro Termo Aditivo ao Convênio n° 102/05, bem c omo o extrato
publicado no “Diário Oficial da União”. (-À Comissão de Fiscalização
Financeira e Orçamentária, para os fins do art. 74 da Constituição
Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

 2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.051/2008
Dá denominação de Rodovia Deputado José Bonifácio - Zé Bodeco -

à Rodovia MG-135, compreendida entre o Município de Barbacena e o
Município de Bias Fortes.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica denominado Deputado José Bonifácio - Zé Bodeco - a

Rodovia MG-135 compreendida entre os Municípios de Barbacena,
Antônio Carlos e Bias Fortes.

Art. 2º - O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem do
Estado de Minas Gerais - DER-MG - deverá colocar as placas de
identificação da denominação da rodovia em toda a sua extensão.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2008.
José Henrique
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Justificação: José Bonifácio Tamm de Andrada nasceu em Belo
Horizonte, no dia 26/6/35. Advogado, desportista e líder ruralista,
iniciou a carreira política em Barbacena, quando foi Vereador e
candidato a Prefeito, assumindo a cadeira no Legislativo Municipal
para o mandato compreendido entre 1964 e 1968. Em 1974, elegeu-
se, pela primeira vez, Deputado Estadual. Na Assembléia de Minas,
onde permaneceu até 1998, chegou a 1º-Secretário e participou de
diversas comissões. Sua atuação política foi marcada por autêntico
municipalismo e presença comunitária, tendo como característica o
contato direto e o corpo-a-corpo com as lideranças políticas,
partidárias e sociais.

Como ruralista, além de produtor, sempre defendeu os interesses do
homem do campo, autodefinindo-se como um homem da zona rural.
Dedicou-se por quase 50 anos às atividades rurais na região de
Barbacena, mais precisamente por toda a região onde se situa a
Rodovia MG-135.

No âmbito esportivo, foi jogador do Villa do Carmo Esporte Clube, de
Barbacena, uma de suas maiores paixões. Em 1969, presidiu o Clube,
que conquistou naquele ano o título da Segunda Divisão do
Campeonato Mineiro. Em 1970, na Primeira Divisão, o Villa fez
partidas memoráveis contra os principais clubes do Estado, Atlético
Mineiro, Cruzeiro e América.

Era filho do ex-Deputado e advogado José Bonifácio Lafayette de
Andrada e de Vera Raimunda Tamm de Andrada. Zé Bodeco, como
era carinhosamente conhecido, deixou esposa e filhos.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.052/2008
Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Lar do Menor

São Camilo de Lellis, com sede no Município de Campestre.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Beneficente Lar do Menor São Camilo de Lellis, com sede no
Município de Campestre.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2008.
Antônio Carlos Arantes
Justificação: A principal finalidade da Associação Beneficente Lar do

Menor São Camilo de Lellis é promover a melhoria e o bem-estar das
crianças excluídas mediante ações que permitam canalizar recursos
materiais e humanos destinados ao cumprimento destes objetivos;
promover ações e prestar serviços, gratuitamente, de proteção da
saúde e da família, com campanhas e ações que visem proporcionar
às mães e aos recém-nascidos uma melhor condição de vida;
conscientizar cada associado de seus deveres de cidadão, por meio
de campanhas educativas, com a participação de entidades civis,
públicas e privadas. A Associação atua também no desenvolvimento
de ações desportivas e culturais, na promoção e no custeio de ações
de lazer e no combate à fome.

Além disso, apresenta os requisitos legais para ser declarada de
utilidade pública, razão pela qual solicitamos a aprovação desta
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.053/2008
Institui o Dia do Enxadrista Mineiro, a ser comemorado anualmente

no dia 24 de outubro.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituído o Dia do Enxadrista Mineiro, a ser

comemorado anualmente no dia 24 de outubro.
Parágrafo único - O governo do Estado, por intermédio das

Secretarias de Estado de Educação e de Esportes e da Juventude,
promoverá ato alusivo à data a que se refere o “caput” deste artigo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 20 de fevereiro de 2008.
Rômulo Veneroso
Justificação: Este projeto de lei busca incentivar, reconhecer e

divulgar as atividades dos desportistas adeptos deste milenar esporte
que é o xadrez. Ele tem ajudado a desenvolver, ao longo de décadas,
diversas funções motoras e habilidades mentais em crianças, jovens e
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adultos de todo o mundo.
O xadrez já é utilizado no Estado como atividade extracurricular:

embora ainda não tenha sido instituído legalmente, diversas escolas
têm colhido resultados positivos graças à ousadia de profissionais do
ensino que acreditaram e tiraram as crianças do ócio durante os
intervalos das aulas e até mesmo nas ruas, despertando nelas
habilidades importantes para o aprendizado.

O esporte tem demonstrado que pode modificar o ser, assim como
transformou a vida do Grande Mestre Eugênio Maciel German, que
começou cedo e aos 16 anos já era um exímio jogador.

Diante de tais fatos, nada mais justo que homenagearmos o
enxadrista mineiro, criando o seu dia, a ser comemorado na data de
nascimento do maior jogador de xadrez do Estado e um dos melhores
do Brasil.

Em face do exposto, peço aos nobres pares apoio à aprovação
deste projeto.

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

REQUERIMENTOS
Nº 1.843/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com a Faculdade de Medicina
da UFMG por ter recebido o Prêmio da Capes na categoria saúde
coletiva. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 1.844/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o 14º Grupo de Artilharia
de Campanha - Grupo Fernão Dias - pelo transcurso do seu 90º
aniversário.

Nº 1.845/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Clube dos Oficiais da
PMMG pelo transcurso do seu 60º aniversário. (- Distribuídos à
Comissão de Segurança Pública.)

Nº 1.846/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Caldas
pelo transcurso do 185º aniversário desse Município.

Nº 1.847/2008, do Deputado Delvito Alves, em que solicita seja
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formulado voto de congratulações com o Presidente da Câmara
Municipal de Vazante por ter restituído à Prefeitura Municipal, no
exercício de 2007, recursos orçamentários destinados à Câmara
Municipal, no valor de R$460.774,76 para serem aplicados em
serviços públicos de interesse da comunidade. (- Distribuídos à
Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.848/2008, do Deputado Delvito Alves, em que solicita seja
formulado apelo ao Comandante-Geral da PMMG com vistas à
equiparação do valor das diárias de viagem concedidas pela
Corporação aos praças e oficiais. (- À Comissão de Segurança
Pública.)

Nº 1.849/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Presidente
Juscelino pelo transcurso do 45° aniversário de ema ncipação desse
Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.850/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulada manifestação de aplauso à Clínica Ammor pelas
comemorações dos seus 19 anos de fundação. (- À Comissão de
Saúde.)

Nº 1.851/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Esporte Clube Democrata,
de Governador Valadares pela passagem dos 76 anos de sua
fundação.

Nº 1.852/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sindicato dos Professores do
Estado de Minas Gerais - Sinpro Minas - pela passagem dos 75 anos
de sua fundação.

Nº 1.853/2008, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Fundação Caio Martins -
Fucan - por seus 60 anos de criação. (- Distribuídos à Comissão de
Educação.)

Nº 1.854/2008, da Deputada Maria Lúcia Mendonça, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a comunidade de Caeté
pelo transcurso do 294° aniversário de emancipação desse Município.
(- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Comunicações
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- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões
de Cultura, de Transporte, de Política Agropecuária e de
Administração Pública.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Dinis Pinheiro.

O Deputado Dinis Pinheiro - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, imprensa e visitantes, a imprensa noticia sempre com
intensidade sobre administrações ineficientes e escândalos. Agora,
fala do uso do cartão corporativo de forma inadequada; logicamente,
um desrespeito ao dinheiro do povo. Na semana passada, o jornal
“Estado de Minas” teve oportunidade de registrar uma pesquisa
realizada pela Confederação Nacional dos Municípios - CNM - que
trouxe alegria aos mineiros, contentamento a muitos Municípios e,
particularmente, a esse Deputado que ora externa a sua mensagem.
Quinze cidades mineiras tiveram oportunidade de ser destaque nessa
pesquisa realizada pela CNM. Entre elas, Poços de Caldas, Coimbra,
Olímpio Noronha, São Sebastião do Oeste, Tocos do Mogi e Belo
Horizonte, que cumpriu também um brilhante papel. Particularmente e
com enorme contentamento, informo aos mineiros e mineiras que a
minha terra, a querida Ibirité, ocupou uma posição de extraordinário
destaque, situando-se, amigo Ademir Lucas, ilustre Deputado vizinho
que conhece muito bem a minha história e a história da família
Pinheiro, na condição da cidade mais bem administrada do Estado de
Minas Gerais, no índice Gestão, ocupando, Deputado Leonardo
Moreira, a posição de terceira cidade mais bem avaliada, conduzida e
administrada no Brasil no índice Gestão, amigo Deputado Getúlio
Neiva. Isso vem coroar a administração e o trabalho de um homem
guerreiro, às vezes incompreendido, mas dotado de alma pura, um
enorme benfeitor, um cristão, que administra com zelo, carinho e
honestidade o dinheiro sagrado da população ibiritense, meu irmão
Toninho Pinheiro. Mais uma vez, digo e reitero que administrar
cidades ricas como Betim, Ipatinga, Belo Oriente, Itabira e Cachoeira
Dourada não é um grande desafio, Deputado Getúlio Neiva, mas
administrar Ibirité, Ribeirão das Neves, Teófilo Otôni, Esmeraldas e
Montes Claros, isso, sim, é uma missão difícil, espinhosa, hercúlea.
Com as bênçãos de Deus, meu irmão, no exercício do seu terceiro



513

mandato e finalizando essa sua caminhada, seguindo o legado de
meu pai, que ali foi Vereador e também Prefeito, tem a sua
administração coroada, registrada, assinalada e ilustrada com essa
colocação que realmente nos enche de orgulho, de emoção e de
satisfação.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Deputado Dinis Pinheiro,
Sr. Presidente, Srs. Deputados, aprendi com Tancredo Neves que
administrar cofre cheio é tarefa para qualquer um e administrar
escassez é só para quem é competente. Quero deixar meu
testemunho da competência do Prefeito Toninho, seu irmão, e da
história de sua família, que tanto bem fez e faz a essa querida e
estimada cidade de Ibirité. Convivi com seu pai, Tonico Pinheiro, de
saudosa memória, um Prefeito extraordinário e dedicado às causas de
Ibirité, que, à sua época, levou às alturas a administração da cidade. A
senhora sua mãe, D. Irene Pinheiro, foi uma educadora de escola de
grande qualidade e por tantas vezes Presidente da Fundação Helena
Antipoff, de Ibirité. De forma que, para nós que conhecemos a
realidade da cidade, não é novidade a competência, a capacidade e o
zelo na administração da coisa pública que sempre norteou a sua
família. Por isso, gostaria de deixar consignados os meus
cumprimentos a V. Exa., extensivos ao Prefeito Toninho Pinheiro,
herdeiro de uma boa tradição, passada pelo seu pai, Tonico, e pela
sua mãe, Irene. Peço a V. Exa. que leve ao seu irmão os meus
cumprimentos por alcançar esse objetivo de ser o Prefeito de uma das
cidades mais bem qualificadas na gestão da coisa pública. Ele, que já
está no seu terceiro mandato, dando, portanto, uma prova inconteste
de que realmente é um bom gestor público, caso contrário não teria
sido tantas vezes consagrado nas urnas pelo eleitorado de Ibirité.
Tenho certeza de que, por ser muito jovem, seu irmão ainda terá
outras oportunidades. Por fim, gostaria de deixar consignados, nesse
seu pronunciamento, a nossa adesão, os nossos cumprimentos ao
Prefeito Toninho Pinheiro, extensivos a V. Exa., que também é fruto
dessa boa árvore do Tonico e da D. Irene. É com alegria que estou
aqui cumprimentando-o pela boa administração do Toninho. Parabéns
ao Toninho, parabéns a você e a toda a sua família. Que Ibirité
continue no caminho do bem, da boa gestão e da boa administração.
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Tenho certeza e convicção de que os esforços que os senhores têm
desenvolvido à frente dessa cidade brevemente, quem sabe com a
implantação do pólo petroquímico, mais ainda a sua cidade terá
condições de mostrar aos seus munícipes essa boa administração,
boa gestão, com desenvolvimento permanente e contínuo.

O Deputado Dinis Pinheiro - Obrigado, Deputado Ademir Lucas, V.
Exa., que, de forma tão próxima, conhece o trabalho da família
Pinheiro, é nosso vizinho, e vem agora referendar essas nossas
palavras e trazer o seu abraço e os parabéns ao Prefeito Toninho
Pinheiro. Digo isso com muita satisfação porque, quando se
administra uma cidade com poucos recursos, quando se administra,
amigo Deputado Carlos Mosconi, uma cidade cujos recursos se
encontram abaixo da média “per capita” do Estado, demonstra-se,
com mais ênfase e com mais tenacidade, a capacidade, o zelo, o
respeito e a observância aos mais elevados padrões éticos e morais.
Toninho Pinheiro, conduzindo com sabedoria os destinos da família
ibiritense, granjeou a oportunidade de ter essa coroação ao final
dessa sua caminhada. Realmente, isso vem engrandecer a família
ibiritense e a família Pinheiro. Tenho muito orgulho do irmão que
tenho, por tudo que ele representa para Ibirité e para todos os
mineiros e mineiras.

Relembro aqui, Deputado Getúlio, sua cruzada de anos e anos, da
mesma forma como hoje V. Exa. fala, com tanta altivez, por Minas e
pelo Brasil, buscando, com intensidade, uma distribuição de recursos
mais justa, humana e cristã, sobretudo para as cidades mais carentes.

Quando se fala em gestão, fala-se em zelo, transparência,
probidade, eficiência da máquina pública, em priorizar com rigor o
dinheiro da população. Lá os recursos estão sendo muito bem
aplicados e investidos, sobretudo na educação e na saúde. Em 2006,
34% dos recursos próprios de Ibirité foram investimentos na saúde: foi
construída uma maternidade, onde mais de 2 mil crianças já
nasceram; postos de saúde; contratação de serviços; ampliação do
número de PSF; profissionais qualificados. E agora estamos
terminando a construção do tão sonhado hospital de Ibirité. Na
educação, como filho de professora, Toninho Pinheiro também tem
feito um trabalho admirável e memorável, atingindo 30% de
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investimentos em 2006, conforme a pesquisa feita naquele ano.
Podemos listar também diversas ações dessa administração

vitoriosa, como construção de escolas, contratação de profissionais
gabaritados, esforço pedagógico continuado e permanente para que a
educação desfrute de credibilidade cada dia mais.

Enfim, é assim que Toninho Pinheiro tem administrado Ibirité. E é
por isso, com esse seu jeito simples, alma pura e honestidade, que
teve oportunidade de ver Ibirité coroada como primeira cidade mais
bem administrada em Minas Gerais, no Índice Gestão, e terceira no
Brasil. É com muita felicidade que venho a esta tribuna e, por meio da
TV Assembléia, parabenizo a família ibiritense e registro meu
encantamento e admiração por Toninho Pinheiro. Que seu exemplo
continue a ser seguido por mineiros e brasileiros, e que tudo isso sirva
de aprendizado e lição para que possamos administrar o dinheiro do
povo de forma sagrada, abençoada e iluminada. Vale a pena. Em
Ibirité há metas; em Ibirité há objetivos; em Ibirité há norte. Por isso
ele ocupa, pela terceira vez, a função de condutor maior dos destinos
de Ibirité, atingindo, na administração de uma das cidades mais
pobres do Estado de Minas Gerais, o percentual histórico e inédito de
quase 90% de aprovação.

O Deputado Bráulio Braz (em aparte) - Ilustre Deputado Dinis
Pinheiro, muita satisfação nos traz ver V. Exa. ocupando a tribuna
para falar de assunto produtivo, de algo eficiente que aconteceu na
administração pública. Parabéns a seu irmão, o Prefeito Toninho
Pinheiro, pelos resultados obtidos em Ibirité.

Agora, deverei ir para a reunião na Comissão de Turismo, mas fiz
questão de usar a palavra, não apenas para parabenizar seu irmão,
mas para lhe dizer que neste ambiente, em que viemos para trabalhar
e produzir, é muito bom ouvir palavras como as suas. Muitas vezes,
precisamos ficar ouvindo coisas que nos cansam e não levam a
nenhum resultado positivo. Neste momento, estamos ouvindo o ilustre
Deputado falando de resultados obtidos por pessoas que dedicam sua
vida à política, que se interessam pelo bem-estar de sua comunidade
e trazem resultados. Parabéns ao seu irmão.

Peço licença para me retirar para reunião de comissão e me furtarei
de ouvir o fim de seu pronunciamento. Obrigado.
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O Deputado Dinis Pinheiro - Obrigado, Deputado Bráulio. Quem
engrandece esta Casa é V. Exa., filho de um ser humano
extraordinário, que tive a oportunidade de conhecer e que hoje exerce,
também com muita sabedoria e maestria, a administração do
Município de Muriaé. Desejo a seu pai, esse homem público
extraordinário, muita sorte e êxito.

Aproveito a oportunidade para conceder aparte ao ilustre amigo e
vizinho, Deputado Ivair Nogueira.

O Deputado Ivair Nogueira (em aparte) - Deputado Dinis Pinheiro,
fazendo coro com as palavras que acabamos de ouvir, também quero
não só parabenizar o seu irmão Toninho Pinheiro, Prefeito de Ibirité
pela terceira vez, mas dizer que, como ex-Prefeito de Betim, sei o
quanto é difícil administrar uma cidade, principalmente como Ibirité,
que, com uma receita pequena, enfrenta graves e cruciais problemas.
Mas o Toninho, com toda a sabedoria e competência, soube articular,
planejar e fazer de Ibirité uma cidade hoje reconhecida. Fiquei muito
feliz em ver esse reconhecimento vindo não só da população de Ibirité
mas também de órgãos que souberam avaliar essa cidade e dar a ela,
mesmo com poucos recursos, e ao Toninho Pinheiro, credibilidade e
aceitação.

Também sou testemunha das lutas que se travaram entre Betim e
Ibirité, mas que foram para o bem das duas cidades. Hoje, Ibirité
tornou-se um verdadeiro distrito industrial, graças à inteligência do
Toninho, que conseguiu gerar recursos, aumentar a capacidade de
oferta de emprego e aumentar a receita do Município.

Esse reconhecimento tem de ser estendido a toda a família de Dinis
Pinheiro: a você, que é dono de uma credibilidade muito grande não
só em Ibirité mas em todo o Estado; a sua mãe, que tem um trabalho
social da mais alta importância e de longos anos; e a seu falecido pai,
também um político considerado e respeitado. E, como fruto dessa
grande família, surgiram lideranças como você e como o Toninho, a
quem Minas Gerais tem de agradecer muito.

O Deputado Dinis Pinheiro - Obrigado, Deputado Ivair. A vida
pública é isso. Tem inúmeros momentos de percalços e obstáculos,
numa caminhada às vezes espinhosa, mas, na semana passada, a
família Pinheiro recebeu esse resultado positivo e extraordinário. Isso
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serve de alento, Deputado Gil Pereira, motiva-nos e revigora-nos
ainda mais para seguir nessa caminhada inicialmente idealizada por
meu saudoso pai e que a família Pinheiro exerce com galhardia,
carinho, apreço e respeito.

Saio, então, fortalecido e revigorado, para enfrentar tantas outras
dificuldades que certamente teremos pela frente. Sem dúvida, uma
delas será a implantação na Assembléia Legislativa do nosso tão
sonhado ICMS Solidário, esse instrumento forte e vigoroso para
diminuir as desigualdades sociais, combater a concentração de renda
e, ao mesmo tempo, propiciar a todos os Municípios mais pobres
condições de sonhar, progredir e prosperar. Esse é o nosso sonho e
desejo. Um abraço à família ibiritense e ao Toninho Pinheiro - que
Deus continue iluminando sua caminhada e que ele continue sendo
para todos nós esse grande exemplo de correção, retidão de caráter e
de moralidade no trato da coisa pública.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, telespectadores da TV Assembléia, também gostaria de
comentar a classificação brilhante de Poços de Caldas nessa mesma
pesquisa citada pelo Deputado Dinis Pinheiro, feita pela CNM.

Antes, porém, gostaria de fazer dois outros comentários. Em
primeiro lugar, quero cumprimentar o Deputado Dinis Pinheiro,
pedindo-lhe que leve os nossos cumprimentos a seu irmão, Toninho
Pinheiro, Prefeito de Ibirité, pela brilhante classificação que sua cidade
alcançou nessa pesquisa feita pela CNM.

Antes de entrar na questão da cidade de Poços de Caldas, Sr.
Presidente, gostaria de trazer a esta Casa um resumo, um relato da
reunião que a Comissão de Saúde realizou aqui, ontem, uma
audiência pública para tratar de um assunto também muito importante
para o Estado de Minas Gerais que é a febre amarela. É um assunto
que preocupa o Estado todo, já que tem ocorrido um aumento da
incidência da doença em todo o País, deixando preocupadas a nossa
população, as autoridades sanitárias e trazendo um certo grau de
preocupação para Minas Gerais, uma vez que algumas pessoas foram
infectadas em nosso Estado. Felizmente, a doença foi adquirida fora
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do Estado de Minas Gerais, mas os pacientes vieram para cá, aqui
apresentaram seus sintomas e tiveram de ser tratados.

Trouxemos a esta audiência pública autoridades da Secretaria de
Estado de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde de Belo
Horizonte, convidados de outras cidades, infectologistas, a fim de que
pudéssemos ter uma real visão do problema no Estado de Minas
Gerais. Depois de uma discussão bastante profícua e demorada, feita
com muito cuidado e de forma detalhada, pudemos constatar que a
doença em Minas Gerais se encontra praticamente sob controle.
Infelizmente, a doença está voltando para o Brasil. O “aedes aegypti”
tinha sido erradicado do País em 1955 e, lamentavelmente, há alguns
anos, começou a voltar, principalmente na década de 90, e trouxe
com ele novamente a dengue e, agora, a febre amarela.

É uma pena fazermos essa constatação, principalmente em se
tratando de doenças que já se encontravam erradicadas do País.
Temos de analisar por que essas doenças voltaram, por que temos de
conviver com elas e a nossa incapacidade, talvez, Sr. Presidente, de
erradicá-las novamente. Será que é possível termos a meta de
erradicar doenças que trazem tantos problemas para a população? No
caso da dengue, temos uma convivência já muito ampla com a
doença, com incidência muito alta em diversos Estados do Brasil, até
em Minas Gerais, ainda que o trabalho das autoridades sanitárias -
tenho de louvar aqui o trabalho da Secretaria de Saúde - tenha sido
muito competente na questão de manter essa doença sob controle
muito rigoroso e rígido, oferecendo uma certa segurança à nossa
população. Infelizmente, a população tem de conviver com essas
doenças, em algumas regiões do Estado, de uma forma muito mais
forte e expressiva, em alguns momentos até com uma certa agudeza,
quase trazendo uma impressão por vezes falsa de uma epidemia que
ocorre nesta ou naquela região do Estado.

Em relação à febre amarela, creio que a situação é mais bem
contida, uma vez que o Estado de Minas Gerais, tão logo começou o
risco de uma incidência maior da doença, que tem forma silvestre e
urbana, rapidamente começou a fazer campanhas de vacinação muito
amplas no Estado inteiro, oferendo praticamente 100% de cobertura à
população do Estado de Minas Gerais. Há dois anos, já havia
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começado uma campanha forte, e as vacinas foram distribuídas em
todas as regiões do Estado, oferecendo, portanto, uma cobertura
muito ampla à população. Mas, como não havia o risco que há hoje,
nem a divulgação pela imprensa da gravidade da doença, a população
não se interessou tanto pela vacina, e apenas 50% das doses
distribuídas pelo Estado foram utilizadas.

No ano passado, já com o receio maior do povo mineiro em relação
à doença, praticamente toda a vacina distribuída nas cidades de
Minas Gerais foi utilizada. Então, tivemos uma cobertura de
praticamente 100% da população mineira em relação à vacina contra
a febre amarela.

É fundamental que isso ocorra, porque a maior segurança que se
pode oferecer ao paciente, à população, é exatamente a vacina, uma
vez que não se consegue conter o “aedes aegypti” como gostaríamos,
por várias razões. Explicarei algumas delas aqui.

Portanto, a vacina é absolutamente indispensável. Ficou esta
segurança para nós: em Minas Gerais, a vacina é ampla e oferece
uma cobertura de 100%. No entanto, o que nos preocupa é saber se
essa ação ocorre com a mesma competência nos Estados limítrofes
com o nosso. Houve casos de pacientes que foram infectados em
Goiás e em Brasília e vieram para Minas Gerais. Essa preocupação
ficou bastante evidenciada. É bem possível que não ofereçam essa
cobertura nesses outros Estados limítrofes com Minas, que são zonas
de risco, como é o caso de Goiás e do Distrito Federal e de Mato
Grosso e Piauí - Estados mais distantes. Naturalmente, nessas
regiões que são consideradas zonas de risco, a incidência é mais
ampla.

Esse problema ficou bastante claro para nós. Em relação a Minas
Gerais, a situação está sob controle. Ainda que o Ministério da Saúde
seja praticamente o responsável pelas campanhas de vacinação em
todo o País, Minas Gerais adotou uma posição de agir, diante de um
risco mais iminente da doença, e não ficou na passividade, esperando
a atitude do Ministério da Saúde; saiu a campo para proteger a sua
população. O Estado tem conseguido isso.

Sr. Presidente, Deputadas e Deputados, ficou bastante evidente,
para nós, a pobreza do saneamento básico no Brasil. Esse é um
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problema perene no nosso país e explica, com todas as letras e de
forma cabal, a existência de doenças como essa no País. Essa, então,
ilustra mais, porque havia sido erradicada, mas voltou. Por que não
conseguimos erradicar o “aedes aegypti”? Exatamente porque temos
um problema de saneamento básico. Por exemplo, o aumento
exagerado da nossa população nas grandes e pequenas cidades, a
falta de uma solução adequada para resolver a questão do lixo, que é
crucial, e do esgoto no Brasil e a quantidade gigantesca de garrafas
de plástico vazias sendo acumuladas ao lado dos nossos rios e
ribeirões tornam praticamente impossível a erradicação de doenças
como essa.

Enquanto o saneamento básico não for resolvido, fica evidente que
não será possível a erradicação dessas doenças, conforme enfatizam
as autoridades sanitárias do Brasil. É um drama admitirmos isso. É
necessária uma ação muito mais forte, expressiva e determinada dos
três níveis de governo e das autoridades brasileiras, para que a
questão do lixo e do esgoto realmente seja solucionada. Teremos de
conviver não somente com doenças como essa, que já haviam sido
erradicadas e podem voltar, mas também com o risco do aumento da
incidência delas e com a chegada de outras ao Brasil. Sr. Presidente,
era isso o que queria dizer em relação à febre amarela. Gostaria de
cumprimentar as autoridades sanitárias do Estado, como a Secretaria
de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte e
muitas outras Secretarias Municipais, que têm realizado um trabalho
bastante determinado e competente, a fim de manter sob controle
uma doença grave como a febre amarela. Antes de encerrar as
minhas palavras, gostaria de cumprimentar também a população de
Poços de Caldas - cidade na qual tenho a felicidade de residir há
muitos anos e que considero como minha - pela classificação que
conseguiu nessa pesquisa elaborada pela CNM, que a colocou em 4º
lugar no Brasil e em 1º do Estado em relação aos três itens: gestão
administrativa, gestão fiscal - responsabilidade fiscal - e questão
social. Esses dados avaliados são recentes, de 2006. Para nós, esse
é um orgulho e uma grande satisfação. Para mim, é uma enorme
alegria divulgar desta tribuna esse fato, que é extremamente
auspicioso para nós que vivemos ou somos de Poços de Caldas. A
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população dessa cidade é extremamente operosa, laboriosa e faz
realmente com que Poços de Caldas seja, em última análise, o que é:
pujante, investidora e com vocação para o desenvolvimento, enfim,
uma cidade com inúmeras qualidades. Gostaria de cumprimentar
também o Prefeito Sebastião Navarro, ex-Deputado, que conviveu
nesta Casa, por alguns anos, e que faz uma administração premiada,
com esse galardão oferecido pela CNM. Quero cumprimentar ainda o
Prefeito, o Vice-Prefeito e toda a sua equipe, que trabalha com muita
determinação, disposição e competência; a Câmara dos Vereadores,
por meio do seu Presidente Vereador Álvaro Cagnani; enfim, quero
dizer que isso realmente é uma alegria para nós. Poços de Caldas
ocupava o 1º lugar no Estado de Minas Gerais e o 22º no Brasil no
IDH. Agora temos essa referência da CNM, o que realmente é uma
honra para nós.

O Deputado Carlos Pimenta (em aparte) - Deputado Carlos Mosconi,
não poderia deixar de cumprimentá-lo por duas vezes. Primeiro, pelo
trabalho que a Comissão de Saúde tem feito com V. Exa. à frente
como Presidente, que tem certamente abordado alguns temas
fundamentais, que têm feito diferença no sistema de saúde pública do
nosso Estado. Minas perdeu a CPMF. Com V. Exa. e os
companheiros, buscamos e conseguimos o apoio do governo para
suplementar o orçamento da saúde, o que aliviará a perda que
tivemos. Quero ainda cumprimentá-lo por representar aqui uma cidade
tão importante, que dá tanto orgulho a Minas Gerais, como é Poços de
Caldas, tão bem administrada pelo nosso companheiro Sebastião
Navarro, homem que já galgou todos os cargos públicos e hoje sente
o gosto de administrar essa cidade. Quando se conversa com o
Sebastião a respeito da administração de Poços de Caldas, ele fala
com orgulho disso, como se estivesse iniciando novamente a sua vida
pública. Então isso dá certo. Quando se administra com seriedade,
com competência, com uma boa equipe, dá certo. Portanto quero
cumprimentar o Sebastião Navarro e o povo de Poços de Caldas por
esse desempenho tão importante, tão favorável e que serve de
espelho e de exemplo para tantos outros Municípios; e a fórmula é
fácil: tendo a competência, a disposição e o resultado de um trabalho
brilhante como se tem em Poços de Caldas, só se poderá obter essa
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qualificação da CNM. Então leve ao povo de Poços de Caldas, ao
Sebastião Navarro os cumprimentos deste Legislativo por tanta
competência em administrar um dos melhores e maiores Municípios
do nosso Estado. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Mosconi - Muito obrigado, Deputado Carlos
Pimenta. Levarei ao Prefeito Sebastião Navarro e ao povo de Poços
de Caldas os seus cumprimentos e saudação. Quero dizer que V.
Exa. tem razão quando disse que o Prefeito Sebastião Navarro anima-
se quando fala das qualidades dessa cidade. Gostaria também de
dizer a V. Exa. que o trabalho da Comissão de Saúde é feito
coletivamente, como V. Exa sabe, pois participa ativamente e com
muita competência das reuniões, V. Exa. é muito experiente nessa
questão. Acredito que fazemos um trabalho em consonância com a
importância do setor e com a realidade que o Estado de Minas Gerais
está vivendo. Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente: relatar o trabalho
da Comissão de Saúde e cumprimentar Poços de Caldas pela
qualificação magnífica que alcançou na pesquisa feita pela CNM.
Muito obrigado.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Doutor Rinaldo.

O Deputado Doutor Rinaldo - Sr. Presidente, caros colegas
Deputados, pessoas que nos visitam, telespectadores da TV
Assembléia, quero iniciar minha fala cumprimentando meu caro
colega Deputado Carlos Mosconi, Presidente da Comissão de Saúde,
por sua fala e pela administração brilhante de sua cidade, Poços de
Caldas, orgulho de Minas Gerais, primeiro lugar no IDH. Quero
cumprimentar também o Deputado Dinis Pinheiro por Ibirité,
administrada por seu irmão. Saúdo-os pela alegria que estão tendo
graças a essas administrações brilhantes. Sr. Presidente, no início dos
trabalhos deste mês, estive na Comissão de Transportes solicitando
uma audiência pública para debatermos a situação da MG-050,
primeira rodovia estadual a ser privatizada, em uma parceria público-
privada - PPP. A partir de julho deste ano, será iniciada a cobrança
dos pedágios. Conhecemos a situação da estrada, que melhorou
bastante. Os tapa-buracos foram bem-feitos, assim como a capina e a
colocação da sinalização vertical e horizontal, mas precisamos ter
maiores informações para transmitirmos à população que utiliza essa
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rodovia. Precisamos ser informados das próximas etapas de obras na
estrada, uma vez que existem dúvidas quanto ao cronograma. Essa
audiência pública, portanto, será de grande importância para todos os
que usam a MG-050, e estamos convidando para participar da reunião
o DER, representando o governo do Estado, a empresa que explorará
a estrada e os Deputados de todas as cidades por onde passa a MG-
050, até a divisa de São Paulo. Precisamos ter os devidos
esclarecimentos: quais obras serão feitas e quando. A população
precisa ser informada, uma vez que essas obras serão pagas com o
dinheiro das pessoas que passarão pelo pedágio e lá deixarão seus
R$3,00. Não temos as informações necessárias, e muito menos têm
as pessoas que não têm acesso aos meios devidos para obtê-las.
Portanto, estamos aguardando que a Comissão de Transportes
agende essa audiência pública para debatermos o assunto. Quero
convidar também os Deputados das cidades vizinhas à MG-050 para
fazermos uma viagem por essa estrada, com um engenheiro do DER,
a fim de vermos as obras principais a serem feitas, como a terceira
pista, pista dupla, viadutos etc. Se fizermos uma viagem pela rodovia,
teremos dados para debatermos na audiência pública. Se disserem
que em determinado lugar será feita uma terceira faixa, poderemos
dizer que estivemos lá e que o trecho precisa de uma pista dupla.
Com essa viagem, teremos condições de tirar maior proveito da
reunião.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Agradeço ao Deputado
Rinaldo Valério, grande parceiro. Quero cumprimentá-lo pela iniciativa.
Isso é extremamente importante e, com certeza, será mais uma das
parcerias que faremos - como estamos, graças a Deus, nos
acostumando a fazer - aqui na Assembléia e com o Governador Aécio
Neves, que está trabalhando por nossa região, Divinópolis e o Centro-
Oeste como um todo, alcançando inclusive a região Sudeste, na divisa
com São Paulo. Essa audiência que V. Exa. propõe será muito
oportuna. É importante o acompanhamento de cada passo desse
processo de PPP, dessa concessão para a manutenção da rodovia. V.
Exa. foi muito feliz nessa observação: embora passe a ser uma
concessão - não chega a ser uma privatização -, o dinheiro público, de
alguma forma, continua sendo usado, não só porque o Estado
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continuará colocando parte dos recursos da obra para o pedágio não
ficar muito caro como também porque o complemento vem por meio
do pedágio, que consiste no pagamento do cidadão. Por isso é muito
importante o acompanhamento a cada momento.

O projeto preliminar deu origem à assinatura da PPP - aliás, a PPP
vai alcançar outros setores. O Governador já fala na possibilidade de
também fazer PPP para construção de mais presídios para resolver o
problema penitenciário, o que é uma idéia interessante.
Especificamente essa estrada passou a ser a primeira, o que é muito
bom, pois a região estava precisando desse investimento. Como V.
Exa. disse, começa-se a perceber a melhoria na estrada, mas há
muita coisa a ser feita. O contrato, de fato, prevê a realização de uma
série de melhorias, mas trata-se de um contrato de longo prazo, de 25
anos. E há algumas coisas que precisam ser feitas a curto prazo.
Aliás, mencionei aqui na Assembléia que fui, há poucos dias, até a
empresa Nascentes Gerais e reuni-me com o Fuad, Secretário de
Obras. Em todos os dois locais, fui levar essa preocupação que é
semelhante à de V. Exa., em relação a agilizar algumas obras, não só
a de terceira pista. Citando o caso de Divinópolis, em que há
trincheiras, viadutos, passarelas, que, além de melhorar a segurança
para a rodovia, é fundamental para a segurança dos moradores da
região. Nós, que moramos em Divinópolis, assim como V. Exa.,
sabemos que é difícil para quem mora nos Bairros Candelária,
Oliveira, Bom Pastor, Serra Verde ou Quintino, na saída em direção a
Formiga, ou na entrada, no Bairro Icaraí, é um pesadelo, onde, aliás,
muitas vidas já foram perdidas.

Gostaria de parabenizar V. Exa. e dizer que estaremos juntos,
trabalhando - e, não tenho dúvida, assim como os demais Deputados
que atuam em cidades próximas ao longo da MG-050 -, para termos
mais força e fazer com que essa obra realmente melhore a região.
Esse é o propósito do Governador Aécio Neves com essa iniciativa.
Muito obrigado, Deputado Doutor Rinaldo.

O Deputado Doutor Rinaldo - Eu agradeço, Deputado Domingos
Sávio. Essa parceria é importante, assim como o nosso trabalho na
Assembléia, e quem sai ganhando são todas as pessoas do Centro-
Oeste mineiro. Acredito que, com a participação de V. Exa. nessa
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audiência pública, teremos bons resultados.
O Deputado Rêmolo Aloise (em aparte) - Nobre Deputado Doutor

Rinaldo, nobre Presidente Deputado Doutor Viana, gostaria de
cumprimentá-los por essa iniciativa.

Rememorando, há alguns meses, por ocasião da primeira
privatização de uma estrada estadual pelo governo do Estado,
fizemos um requerimento e despachamos com a Secretaria- Geral da
Mesa para que esta Casa formasse uma Comissão Especial
composta principalmente pelos Deputados que transitam naquela
rodovia. Esse requerimento está na Casa até hoje, e o Presidente
entendeu que, por ser a primeira privatização das rodovias,
deveríamos dar um tempo maior para que as obras se iniciassem.

Devo confessar a V. Exa. que estou há mais de 23 anos rodando
pela MG-050, desde quando estudava medicina em Belo Horizonte.
Em 1966 eu já transitava por ela, aliás, havia uma balsa, e tínhamos
de atravessar por ela, pois a estrada ainda não era viável. Na região
de Itaúna o calçamento ainda era daqueles pés-de-moleque. Lembro-
me também das jardineiras. Portanto, conhecemos bem a MG-050.

Quando o nobre Deputado Domingos Sávio defende a sua querida
Divinópolis dizendo que tem de fazer alguns viadutos, dou completa
razão a ele. É uma coisa horrível quando se entra em Divinópolis e se
vai atravessando as pontes, as estradas afunilam de uma só vez.
Quando se sai do trevo de Divinópolis, quase que se entra dentro de
buracos. É horrível para quem chega naquele trânsito. Considero
fundamental a melhoria.

O pedágio entre Passos e Capitólio já está com as máquinas e as
coberturas pronta. V. Exa. é “expert” na região de Capitólio e Piumhi.
Tenho o prazer de compartilhar das suas ações, porque sou
majoritário naquela região e V. Exa. vem logo em seguida. Mas o
pedágio entre Capitólio e Piumhi, meu querido Domingos Sávio, já
está com as máquinas e com as coberturas prontas. O pedágio de
Formiga a Divinópolis é o mais atrasado de todos. Não sei por que
razão ainda estão em fase de retirar terra. O pedágio fica em uma
lombada. Quando você sai da lombada, a 200m à frente está o
pedágio. E o pedágio entre Divinópolis e Belo Horizonte, entendo eu
que o inicial, aquele que tem três cabines, será adaptado. Acho
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aquele pedágio muito pequeno, muito pobre, muito diferente daqueles
que estão sendo feitos.

Tenho também uma novidade: fizeram uma extensão da MG-050
para uma BR que vai de São Sebastião do Paraíso a Ribeirão Preto.
Precisamos fazer uma visita a essa BR porque o asfalto é uma
maravilha. Como tenho o privilégio de ir a Ribeirão, vi que fizeram lá
uma massa asfáltica emborrachada. A subsidiária se chama Setenge.
Colocaram uma camada de asfalto muito diferente desse asfalto
utilizado pela Pavitex. Estou, aliás, sabendo o nome de empreiteiras
por passar duas vezes por semana nessas estradas, rodando 840km.

Penso que isso tem tudo a ver com o que o Deputado Domingos
Sávio está pretendendo.

Uma preocupação enorme que tenho é que existem dois trevos em
São Sebastião do Paraíso que, se vocês conhecerem, não vão
admitir. Você conhece apenas um, o que entra na cidade, o que vai
para Ribeirão você não conhece. Eu já te mapeei e você está sendo
rastreado. Você é um Deputado que está sendo rastreado pela sua
competência. Sem competência não precisa ser rastreado. Infelizes
aqueles que não são, como é o meu caso e o do Deputado Doutor
Rinaldo. Essa pretensão, Deputado Doutor Rinaldo, é das mais
válidas que estamos tendo neste Plenário. Vou pagar R$36,00 numa
estrada que só tem uma pista. O Estado de São Paulo não admite
pedágio se não houver pista dupla, e a terceira via não existe. Vai ser
difícil.

Estou terminando, Presidente. V. Exa. é democrata e regimentalista,
vai entender que o assunto merece um alongamento do Regimento.

Então, ninguém vai querer pagar. E esse pedágio vai iniciar logo
porque as obras estão acontecendo 24 horas, sábados, domingos e
feriados. Acho que é muito válido, espero que consigamos uma
comissão formada por cinco membros ou mais para fazermos essa
peregrinação nas curvas de Furnas. Não sabemos ainda o que vamos
fazer com elas, mas valeu a pena.

O Deputado Doutor Rinaldo - Agradeço o aparte do Deputado
Rêmolo Aloise, que também está muito preocupado com a MG-050,
com as obras que precisam ser iniciadas para que possamos dizer à
população que vale a pena pagar o pedágio para termos uma estrada
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segura, com menor índice de acidentes.
É difícil um índice zero, mas trabalharemos para isso.
Assim, temos de ficar atentos. Nós, os Deputados da região, temos

de estar presentes na audiência pública que solicitamos na Comissão
de Transporte. Além disso, temos de fazer essa viagem pela MG-050
para termos condições de discutir com o DER, com a empreiteira, as
obras mais importantes, as que têm de ser iniciadas prioritariamente.

Cito Divinópolis, o trevo da Cidade Industrial, que tem um
afunilamento de muito perigo em função do tráfego de veículos e pelo
movimento da entrada na Cidade Industrial.

Precisamos desses dados. E, só fazendo com o engenheiro
responsável do DER uma viagem pela MG-050, teremos condições de
identificar todos os pontos. Daqui a Divinópolis sei de cor os mais
importantes. Infelizmente, o meu motorista já capotou um carro
comigo dentro nessa estrada. Sei que aquele ponto pede uma obra
rapidamente.

Já comentei sobre as cidades, mas também saliento que estou com
a lista da CNM, em que cita cidades classificadas como as melhores
em vários itens: índice fiscal, índice de gestão e índice social do
Brasil. Por exemplo, Lagoa Santa de Goiás ficou em 1º lugar. Na lista
dos Municípios com as 35 melhores médias nos últimos cinco anos,
infelizmente a minha querida Divinópolis não consta. Seria muito
importante que Divinópolis constasse como a cidade melhor
administrada, com melhor índice fiscal e índice de desenvolvimento
humano. Mas, folheando a relação, infelizmente não a vejo na lista.

Depois, com mais cuidado e mais atenção, folhearei a lista e, se
Divinópolis constar em alguns desses índices, virei aqui para retificar
minha fala.

Sr. Presidente, caros colegas, muito obrigado pela paciência. Boa
tarde.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente em exercício, Deputado
Doutor Viana, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, imprensa, ao utilizar
este momento que temos, quero abordar um assunto que é grave e
importante para o Norte de Minas e que ontem mereceu a presença
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das lideranças norte-mineiras, dos Vales do Jequitinhonha e do
Mucuri, numa audiência com o Sr. Vice-Presidente da República, José
Alencar.

Registro aqui a presença de alguns companheiros que estiveram
conosco, como o Presidente do Sindicato Rural de Montes Claros,
Júlio Pereira, e o da região de Várzea da Palma.

Saímos da reunião preocupados por um lado, mas também
satisfeitos. Tivemos a perspectiva de que um assunto tão grave para a
nossa região, a seca que enfrentamos durante tanto tempo e tantos
meses, cujos efeitos estamos vivendo agora, poderá ter uma luz no
fim do túnel, com o envolvimento firme do nosso Vice-Presidente da
República, companheiro José Alencar.

Nessa reunião, estiveram presentes todos os Deputados Federais
votados na região Norte mineira, praticamente sem exceção. Tivemos
também a presença de entidades, como a sociedade rural e sindicatos
rurais, além de Prefeitos, representados pelo Presidente da
Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene - Amams -,
companheiro Valmir, Prefeito de Patis. Tivemos a presença desta
Casa, representada por este Deputado e pelos Deputados Paulo
Guedes e Gil Pereira.

Essa reunião trouxe alguma luz e alguma perspectiva para todos
nós. Foi apresentada ao Vice-Presidente José Alencar a pauta da
reunião, sob a liderança do Prefeito de Montes Claros, Athos Avelino,
que entregou ao Vice-Presidente da República um documento que
retrata todas as dificuldades por que passam os trabalhadores rurais e
os produtores rurais do Norte de Minas. A situação grave, como
entendida pelo Vice-Presidente, teve acatamento imediato, com
convocação dos Ministros Guido Mantega, da Fazenda, e Geddel, da
Integração Nacional, além dos Presidentes do Banco do Nordeste e
do Banco do Brasil.

Gostaria de repassar aos senhores os pontos abordados, os quais
certamente merecem todo o apoio desta Casa e do Governador Aécio
Neves. Devemos envidar todos os esforços para ter esses problemas
solucionados.

Entre as várias reivindicações, foi apresentada ao Vice-Presidente
da República a solicitação de renegociação das dívidas vencidas e
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vincendas, com prazo de carência de, no mínimo, dois anos, além da
elaboração de novo cronograma de reembolso, conforme a
capacidade de pagamento de cada produtor e com juros compatíveis
com a realidade regional.

Essa talvez seja uma das principais reivindicações. Os bancos
oficiais - o do Nordeste do Brasil e o do Brasil, que são os
fomentadores, os financiadores da safra da produção rural norte-
mineira - estão, infelizmente, executando as dívidas daqueles
produtores que tomaram empréstimos, que estão devendo a esses
órgãos oficiais. Por isso, foi solicitada a paralisação imediata dessas
execuções. Não é possível nenhuma discussão com essas execuções
pelos bancos ou intervenções da Justiça, como vem acontecendo.
Estão sendo levadas a leilão as terras dos produtores, assim como
seus sonhos.

Solicitamos o que havia sido feito, há dois anos, no Rio Grande do
Sul, quando os gaúchos enfrentaram uma seca de apenas 30 dias e
viram o desespero bater às suas portas. Diante do ocorrido, o governo
federal, por meio de uma medida provisória, solicitou imediatamente
que paralisassem as execuções para que os produtores tivessem
tempo de renegociar suas dívidas. O que solicitamos não foi nada de
novo, nada impossível, afinal já existiu esse procedimento no Sul do
Brasil, há dois anos. Por isso, solicitamos que as mesmas atitudes
tomadas naquela ocasião também sejam tomadas relativamente ao
Norte de Minas, ao Jequitinhonha e ao Mucuri.

O segundo ponto foi a liberação imediata de recursos específicos
para recuperação das pastagens. Toda a pastagem da região norte-
mineira foi aniquilada, dizimada pela seca. Os produtores não têm
como recompor essas pastagens. Já estão devendo aos bancos e não
têm como pagar os empréstimos tomados para a safra de 2007. Estão
completamente sem condições de quitar suas dívidas e
absolutamente inadimplentes, sem poder recuperar as pastagens,
agora em 2008.

É necessário que, além da renegociação das dívidas, que o governo
federal, por meio de medida provisória, destine recursos ao produtor
para que esse possa recuperar suas pastagens. Estamos falando de
um rebanho bovino de 2.300.000 cabeças, das quais 10% morreram
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em virtude da seca desse final de ano e início deste ano ou seja, 10%
do nosso rebanho morreu em virtude da seca.

Solicitamos também financiamento para garantir estrutura hídrica:
perfuração de poços, construção de pequenos açudes e aquisição de
equipamentos de irrigação, objetivando-se o cultivo de forrageiras e a
constituição de reservas estratégicas para a alimentação do rebanho
compatível com a realidade regional. É necessário haver condições de
investimento.

Hoje quem possui uma propriedade rural sente-se como quem tem
qualquer outro negócio. Nesse caso, o negócio está representado pela
propriedade rural, que precisa ser administrada com competência,
com profissionalismo. Ademais, é preciso haver capital de giro; caso
contrário, não será possível se administrar uma propriedade rural,
independentemente do seu tamanho.

Também foi solicitada a liberação de recursos orçamentários
previstos para o DNOCS e para a Codevasf. Estes, aliás, são dois
órgãos do governo federal presentes em nossa região. Conforme se
constata em seu passado, esses órgãos têm prestado um grande
trabalho a nossa região, com absoluta competência, além de grandes
realizações. O Deputado Paulo Guedes foi Diretor do DNOCS em
Minas Gerais - hoje tão bem administrado pelo companheiro César -
e, considerando-se o seu trabalho, a sua gestão, ele sabe do que
estou falando.

O DNOCS, bem como a Codevasf, não pode continuar
administrando por meio de emendas orçamentárias. Isso é impossível.
Se um Deputado Federal entender por bem, poderá colocar uma
emenda orçamentária destinada ao DNOCS. Todavia, muitas vezes
essa emenda vai para a base parlamentar do Deputado que fez a
indicação para o DNOCS ou para a Codevasf. Então o DNOCS, bem
como a Codevasf, possui uma estrutura extremamente importante,
pois conta com pessoas que têm “know-how”, grande experiência no
combate aos efeitos da seca. Esses órgãos precisam de recursos
para garantirem sua estrutura, a fim de desenvolverem, levarem
adiante projetos, a exemplo do projeto da construção de Congonhas,
barragem essencial para abastecer a população de Montes Claros.
Aliás, há ainda outras barragens, como a de Berizal, que há muitos
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anos está paralisada. Como se vê, o DNOCS e a Codevasf precisam
de estrutura a fim de cumprirem suas missões.

Solicitou-se  também  à Agência Nacional de Energia Elétrica -
Aneel - que fosse estendido à agricultura irrigada o benefício da tarifa
noturna, bem como o benefício referente aos horários diurnos nos
sábados, domingos e feriados. Em nosso país, nos finais de semana e
feriados, não há grande demanda, grande consumo de energia. Ou
seja, não há utilização plena de energia, sobra energia. E essa
energia, nos finais de semana e feriados, poderia perfeitamente ser
posta à disposição dos produtores com a utilização da tarifa noturna,
que proporciona ao trabalhador rural uma economia de mais de 70%.
Assim ele terá condições para irrigar a terra, produzir, dispor de
recursos para fazer face a seus compromissos e fazer funcionar a
grande máquina agrícola e da pecuária que existe em nossa região.
Hoje essa máquina não está funcionando por falta de energia, que,
por sua vez, representa o capital, o recurso, o trabalho, a ajuda dos
governos estadual e federal em nossa região.

Concedo aparte ao Deputado Paulo Guedes, a quem peço seja
breve, a fim de que eu possa terminar meu pronunciamento.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Deputado Carlos Pimenta,
serei breve até porque V. Exa., de forma brilhante, relatou tudo o que
aconteceu ontem, em Brasília, ou seja, tudo sobre a nossa
mobilização, o movimento da classe política, no qual se incluem a
bancada estadual e federal do Norte, os Prefeitos, as entidades de
classe, enfim, todos os que estiveram lá com o Vice-Presidente José
Alencar.

Estamos muito esperançosos, já que o Vice-Presidente foi enfático
ao dizer que está solidário às nossas reivindicações. Imediatamente
pegou o telefone e, num grande esforço - como sabemos, ele
atravessa dificuldades em virtude de problemas de saúde -, ligou para
o Ministro Mantega, para o Presidente Lula, para o Presidente do
Banco do Nordeste e para o Ministro Geddel.

Deputado Carlos Pimenta, gostaria de sugerir que a nossa bancada
da Assembléia também faça essa mesma mobilização que fizemos
em Brasília. Deveríamos ir também ao Governador Aécio Neves a fim
de solicitar que as medidas que foram anunciadas sejam melhoradas
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e colocadas em prática, o mais rápido possível. Parabenizo V. Exa.
pela brilhante explanação que ocorreu ontem em Brasília.

O Deputado Carlos Pimenta - Fica registrado o esforço que fizemos
ontem. É difícil ter uma audiência com uma pessoa do porte, da
importância do nosso Vice-Presidente, com tantas lideranças
representando a nossa região, como já disse do companheiro
Maurício Cruz, que está aqui representando Várzea da Palma, do
Julinho Pereira, do Alexandre Viana, do Prefeito Athos, demais
Prefeitos e dos Deputados Federais. E o que é louvável - e temos de
salientar aqui - é que o Vice-Presidente da República, o nosso
companheiro mineiro José Alencar, estava ontem com uma consulta
marcada em São Paulo, com exame já pré-agendado.

Todo o Brasil sabe que S. Exa. passa por uma situação
absolutamente difícil em sua saúde, estando em tratamento de um
câncer, fazendo operações em São Paulo e nos Estados Unidos. S.
Exa. tem lutado bravamente contra a doença, mas ontem, em contato
telefônico com os Ministros Mantega e Geddel, disse que estava
deixando  de ir a São Paulo na data de ontem, em prosseguimento a
seu tratamento - uma sessão de quimioterapia -, para poder atender a
região Norte mineira da Sudene.

S. Exa. disse que, por ser produtor rural, mineiro e conhecer de
perto essa realidade, estava adiando um tratamento essencial a sua
saúde, a sua vida, para realizar a audiência. Isso é forte para nós,
tocou-nos e sensibilizou-nos muito. Ele falava com a autoridade de um
Vice-Presidente da República e respaldado pelo Presidente Lula.

Como já disse, em novembro estivemos em Brasília, quando foi
passada essa pauta. Então já decorreram 90 dias - e, para quem sabe
o que é uma seca naquela região, 90 dias não os 30 dias dos
gaúchos, que quase morreram desesperados e mobilizaram todo o
País para a seca. Aqui, são 90 dias de sofrimento.

Ninguém pode imaginar o que é o trabalhador rural ver sua terra ir a
leilão público, e perdê-la por dever a um órgão ou a um banco oficial.
Esse banco, em sua insensibilidade, só quer ganhar, e estamos vendo
os lucros de bilhões e bilhões de reais dos bancos oficiais, que não
têm a sensibilidade de saber o que está ocorrendo e têm uma ação
diferenciada para com nossa região.
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Caros Júlio Pereira e Maurício, esse esforço deve ser continuado.
Temos de insistir e persistir na nossa luta, porque neste ano haverá
novamente seca. Então temos de ter a presença real, maciça e
objetiva do governo federal.

O Deputado Paulo Guedes fala que temos de ter ação junto ao
governo do Estado. Já tivemos a ação do governo, que nos atendeu
com medidas emergenciais. O governo Aécio anunciou algumas
medidas e, no dia 29 deste mês, S. Exa. estará anunciando, em
Montes Claros, outras medidas que fazem parte da competência e da
responsabilidade do governo do Estado de ajudar a região Norte
mineira.

Não é o momento agora de ficar insinuando um joguinho, de ficar
também acossando o governo do Estado. Ora, o governo, por si só, já
está preocupado e comprometido com nossa região. É necessário que
também mostremos o que está acontecendo nessa região. Esta
tribuna, Deputado Viana, é uma trincheira do povo norte-mineiro.

Esta tribuna é uma trincheira para que possamos mostrar o que está
acontecendo.

Graças a Deus, temos pessoas sensíveis, como o nosso
Governador e o nosso Vice-Presidente, que certamente vão acudir a
tempo o povo norte-mineiro, que está passando por tantas
dificuldades. Muito obrigado.
* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a

Presidência passa à 2ª Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do
Dia, compreendendo as comunicações da Presidência e de
Deputados e a apreciação de pareceres e requerimentos. Estão
abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Cultura - aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, em 19/2/2008, dos
Requerimentos nºs 1.748/2008, do Deputado Sávio Souza Cruz, e
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1.772/2008, da Comissão de Participação Popular; de Transporte -
aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, em 19/2/2008, dos Projetos de
Lei nºs 1.683/2007, do Deputado Gustavo Valadares, e 1.884/2007,
do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e dos Requerimentos nºs
1.758/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva; 1.767/2008, do
Deputado Dinis Pinheiro; 1.769/2008, do Deputado Doutor Viana;
1.786/2008, da Comissão de Participação Popular, e 1.802/2008, do
Deputado Chico Uejo; de Política Agropecuária - aprovação, na 2ª
Reunião Ordinária, em 19/2/2008, do Projeto de Lei nº 1.892/2007, do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva; e dos Requerimentos nºs 1.773, 1.774,
1.777, 1.778 e 1.782 a 1.785/2008, da Comissão de Participação
Popular; e de Administração Pública - aprovação, na 2ª Reunião
Ordinária, em 20/2/2008, dos Requerimentos nºs 1.751/2008, do
Deputado Paulo Cesar; 1.759 a 1.764/2008, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva; 1.771/2008, do Deputado Wander Borges, e 1.787/2008,
da Comissão de Participação Popular (Ciente. Publique-se.).

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência manifesta satisfação com a

presença, nas galerias, dos Presidentes dos Sindicatos Rurais de
Montes Claros, Sr. Júlio Pereira, e de Várzea da Palma, Sr. Maurício
Cruz, que estão na luta pelo sofrido povo da zona rural.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Adalclever Lopes,
solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos
termos de seu § 1º, transferi-la ao Deputado Getúlio Neiva. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Meu caro Presidente, Deputado Doutor
Viana, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, telespectadores da TV
Assembléia, ocupo esta tribuna nesta data para comentar um assunto
que, no final da semana passada, foi aqui lembrado pelo Deputado
Adalclever Lopes.

Estamos percebendo um trabalho subterrâneo que tem sido feito
contra Minas Gerais a partir de São Paulo. Amanhã deverá aportar em
Minas Gerais a CPI do Sistema Carcerário para levantar, aqui, uma
questão que não é mineira, e sim nacional. Além de entendermos que
grande parte do problema carcerário e criminal de Minas é importado
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do Rio e de São Paulo, também entendemos que é preciso investigar
outros assuntos que a imprensa não tem investigado, como, por
exemplo, por que há seis anos não se faz o repasse correto do Fundo
Penitenciário Nacional para Minas Gerais. Por que é que não se dá o
destaque que deve ser dado à divisão de competências?

Os estudos feitos pelos órgãos estatísticos do setor penitenciário
mostram, de forma clara, que 64% dos crimes estão ligados ao tráfico
de drogas. São crimes federais, que deveriam estar sendo
diligenciados e apurados pela competente Polícia Federal. Os presos
praticantes desses crimes, os 64%, deveriam estar abrigados em
penitenciárias federais. Minas Gerais não tem uma só penitenciária
federal, isto é, o Estado não foi aquinhoado com nenhuma
penitenciária federal, além de ser boicotado em relação ao repasse do
Fundo Penitenciário Nacional. Tudo que se faz em Minas se faz por
meio de recursos próprios do governo do Estado, e mais de 12 mil
novas vagas carcerárias já foram criadas pelo Governador Aécio
Neves, no seu período de mandato.

Estou me referindo a isso pela estranheza que causa a CPI do
Sistema Carcerário. Por que não vão ao Pará verificar a atuação da
Governadora do PT? Por que não vão ao Rio de Janeiro verificar os
equívocos das intervenções federais no sistema de saúde? Por que
não verificam as intervenções do Exército e da Força Nacional no Rio
de Janeiro, que não funcionaram? Por que, em São Paulo, não
trabalham um pouquinho mais para evitar que seus marginais e suas
quadrilhas organizadas do PCC não invadam Minas Gerais?

Aproveito o ensejo para cumprimentá-los, pois estiveram comigo em
meu gabinete. A luta é nossa, do Norte e Nordeste de Minas. E
cumprimento também o Secretário Gustavo Corrêa, que nos visita
hoje, falando com os Deputados sobre a liberação dos recursos, que
ocorrerá nos próximos dias. Isso é muito bom. Deixo meu abraço ao
Gustavo Corrêa, esse jovem intrépido e companheiro de política na
nossa região, em Almenara.

Reportando-me às notícias, nunca leio jornal que não seja do meu
Estado, mas comecei a ler os jornais “Folha de S. Paulo” e “O Estado
de S. Paulo” e verifiquei uma certa orquestração contra Minas Gerais.
Tenho certeza, por exemplo, que, se depender do PSDB de São
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Paulo, nosso Governador Aécio jamais será candidato a Presidente da
República. Vão fazer de tudo para derrubá-lo. As pesquisas nacionais
contratadas são também orquestradas para dizer da pouca
importância de Minas no cenário nacional. Mas, exatamente no
momento em que Minas começa, especialmente por meio do PMDB, a
ocupar espaços nacionais com nomes indicados por esse Partido,
todas as indicações feitas por Minas são encaradas na mídia como
fisiológicas. Ora, o Presidente da República diz claramente que não
consegue governar sem o PMDB. Se o governo federal precisa do
PMDB, não irá governar com a mão de terceiros, mas deve haver a do
PMDB compartilhando. Não podemos assumir responsabilidades
nacionais de ministérios e secretarias especiais de governo se não
houver pessoas do nosso “staff”, do nosso quadro, ocupando os
espaços.

Mas, apesar disso tudo, o que estranho é ver como, tímida, a
imprensa mineira não está reagindo contra esse boicote de São
Paulo, contra essa tentativa de dilapidar os valores de Minas, contra
essa tentativa absurda de mostrar que tudo de errado no Brasil existe
em Minas, mas não existe em São Paulo nem no Rio de Janeiro. Nem
no Pará, da D. Carepa, que gastou uma fortuna para fazer uma farra
em Belo Horizonte, noutro dia, e a imprensa mineira não falou nada,
apenas as revistas nacionais deram algum destaque.

Minha preocupação é institucional. Minas tem procurado avançar
não só em sua obra administrativa. Crescemos quase o dobro do que
o Brasil cresceu no período de cinco anos. Isso aconteceu porque
Minas está em posição estratégica? Não. Pelo contrário. Minas não
tem porto; nossa infra-estrutura federal é a menor do País, embora
60% das rodovias federais passem por nosso território; não temos mar
nem porto; em termos de aeroporto, é uma dificuldade, e só agora
conseguimos algo para o aeroporto de Confins. Minas tem sido
retaliada por Brasília porque esta é comandada por São Paulo.

A estrutura de poder está em São Paulo; a estrutura econômica está
em São Paulo. E Minas, com seus valores morais e éticos e sua
capacidade construtiva, tem recebido de São Paulo um tratamento
diferenciado, monitorado pela mídia e pelas ações dos grupos
políticos que se organizam em São Paulo. E até que têm razão, em
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certo ponto. Quando fui Deputado Federal e ia pessoalmente ao
Ministério resolver questões de um Município ou região de Minas
Gerais, ia sozinho, mas lá encontrava um Deputado de São Paulo
acompanhado de 15, 20 ou 30 empresários. Eles são mais
organizados do que nós; realmente, são mais organizados. Mas é
preciso tomar cuidado, porque o fato de São Paulo estar mandando
no Brasil há tanto tempo tirou do País a característica de unidade
nacional. O Brasil não é mais o mesmo; não tem mais aquelas
características humanísticas, sociológicas, interessantes, que dele
faziam um País diferenciado. O Brasil está sendo um paisinho
emergente, com taxa de crescimento limitada, porque, se crescer
muito, vai faltar petróleo; se crescer um pouco mais, vai faltar
aeroporto, porto, estrada. O Brasil não pode crescer. Certa vez fiz
daqui pronunciamento de que o Lula está-se mostrando o homem
mais inteligente e o líder mais expressivo das Américas, quiçá do
mundo: com sua visão elástica e enorme, ele descobriu que o Brasil
não pode crescer; se crescer mais de 4% ou 5%, explode. Então, tem
aquela bomba de efeito retardado, preparada para explodir na mão do
próximo Presidente da República. E, como sabem que aqui em Minas
há um Governador que pegou o Estado falido, arrebentado,
desestruturado, devendo, com um saldo de caixa negativo todo mês e
que consertou e fez funcionar esse Estado, penso que estão deixando
para o nosso Governador chegar à Presidência e resolver o problema
e desfazer esse imbróglio da falta de infra-estrutura. Minha região tem
uma situação interessante: apesar de minha cidade, Teófilo Otôni, ser
governada pelo PT, a Rio-Bahia, ou BR-116, está um buraco só a
partir de Campanário até a divisa com Bahia. É um buraco só. A
travessia de Teófilo Otôni parece o Vietnã, de tanto buraco e
desestruturação. Mas o governo federal não move uma palha para
consertar a BR-116, apesar de a Prefeita da cidade ser do PT. Acho
que não estão gostando muito do que ela está fazendo, não. Parece-
me que estão considerando que a Prefeita de Teófilo Otôni também
está no rol dos aloprados - até porque Lula dividiu o PT em dois
grupos: os sérios e os aloprados - e não querem dar assistência a
nós. Desde o início do meu mandato de Deputado, tenho reivindicado
ao DNIT e ao Ministério dos Transportes que revejam essa situação.
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Minha região é conflituosa: está entre aquele contestado que o
Deputado Doutor Viana conhece muito bem - a divisa com a Bahia,
com o Sul e o Oeste da Bahia, e todas as fronteiras estão abertas
para a criminalidade, que também vem da Bahia. Ora, iniciei o meu
pronunciamento abordando a questão da segurança pública,
notadamente a questão carcerária de Minas Gerais, e fiz referência à
visita que receberemos amanhã. Quero ver o espaço que vão dar aos
escandalosos problemas carcerários de Minas Gerais. Quero ver
como a imprensa mineira vai encarar a visita da CPI Carcerária, que,
aliás, não foi ao Rio de janeiro, não vasculhou São Paulo, nem foi ver
as aberrações de D. Carepa, lá em cima, no Pará. Sr. Presidente,
situações como essa me deixam preocupado. O País precisa de certo
equilíbrio de tratamento da mídia. Minas não pode ser “escanteada”
como tem sido, e a imprensa mineira deveria ser um pouquinho mais
radical na defesa do nosso Estado, dos interesses de Minas Gerais.
Minas tem hoje condições exemplares para o Brasil. Se verificarmos
como as coisas acontecem em Minas na áreas econômica,
sociológica, educacional ou de saúde, veremos que tudo funciona
melhor do que nos outros Estados. É certo que há pontos críticos
localizados: tivemos problemas com o incêndio na cadeia, de
assassinato, de quadrilha de traficantes comandando matança de
presos nas cadeias. Mas eu disse aqui e ressaltei: 64% - não menos -
dos presidiários de Minas Gerais estão lá porque foram condenados
por crimes ligados ao tráfico de drogas, que é crime federal. Essas
pessoas deveriam ter sido encaminhadas para presídios federais, e
não estarem superlotando as cadeias e os presídios de Minas Gerais.
Temos problemas nas penitenciárias do Estado, pois estão mandando
os pepinos todos para nós. Lembro-me de quando visitei Berlim, no
Leste Europeu. Estava achando tudo maravilhoso, limpo e arrumado,
sem nenhum problema. Quando fui à Alemanha Oriental, verifiquei
que os problemas estavam todos lá. Eles alugavam terrenos para
fazer depósito de lixo e de sucata, tudo em Berlim Oriental, que era
pobre. Minas está sendo agora o depósito de desgraças do Brasil. A
Presidência da República é ocupada por uma pessoa que todo o
mundo sabe ser de origem política de São Paulo, que quer manter
São Paulo no poder e dilapida Minas para conseguir isso,
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prejudicando a imagem de Minas em vários setores, com críticas da
sua imprensa, que é mais forte que nós, porque São Paulo tem hoje
mais de 45% do PIB do Brasil e muito mais recurso para fazer essa
propaganda, essa divulgação. Seus jornais têm muito mais
exemplares que os nossos, suas emissoras de televisão são muito
mais potentes que as nossas - lá se originam os grandes programas
nacionais. Fico vendo o Datena bater nos políticos de São Paulo,
como se todos os políticos do Brasil fossem do mesmo jeito que eles.
Sr. Presidente, a classe política começa, neste momento, a reagir um
pouco, e é preciso que reaja mais na defesa das instituições. O Poder
Legislativo não agüenta mais ficar a reboque de medidas provisórias.
Há um esboço de reação na Câmara Federal e no Senado da
República. Se quisesse, o Senado faria muito mais, porque deu uma
resposta, no final do ano, em relação à CPMF. Se quisesse, faria mais
pelo Brasil, daria uma trancada no sistema de medida provisória,
herança de decreto-lei da ditadura. Aí, teríamos o Poder Legislativo
mais valorizado. Hoje, vi o Deputado Antônio Júlio fazendo suas
apreciações, mostrando que o Poder Judiciário e o Poder Executivo
legislam, e até autarquia governamental faz leis. Encerrando minha
fala, Sr. Presidente, aproveito para dizer que o Estado tem procurado
enfrentar com coragem o problema carcerário de Minas Gerais. Além
das 12 mil vagas, encerro comunicando aos companheiros que, no
próximo mês de março, inauguraremos um novo presídio em Teófilo
Otôni - mais um -, com 300 vagas. Neste ano, há mais cinco ou seis
para serem inaugurados. Estamos trabalhando, o governo do Estado
está fazendo. O presídio em Teófilo Otôni custou apenas
R$11.000.000,00. Vejam vocês a importância dos investimentos feitos
por Minas no setor carcerário. Amanhã, ficaremos de olho, e voltarei à
tribuna se a CPI do Sistema Carcerário fizer qualquer mácula ao nome
de Minas Gerais, para responder à imprensa de São Paulo e aos
congressistas brasileiros, que estão vesgos, com o olho torto, olhando
errado para a nossa Minas Gerais. Um abraço.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Carlos
Pimenta, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,
nos termos de seu § 1º, transferi-la ao Deputado Paulo Cesar. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
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minutos. Com a palavra, o Deputado Paulo Cesar.
O Deputado Paulo Cesar - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.

Deputados, imprensa presente, público que nos assiste pela TV
Assembléia e acompanha nossos trabalhos nas galerias, boa-tarde.
Volto hoje a esta tribuna para parabenizar os empresários do setor
calçadista de Nova Serrana pelo brilhante desempenho registrado por
esse importante segmento da indústria mineira em 2007.

De acordo com dados divulgados na semana passada pelo
Sindicato Intermunicipal da Indústria do Calçado de Nova Serrana -
Sindinova -, em 2007 o setor registrou aumento de faturamento de
10%, totalizando negócios de R$660.000.000,00.

Esses números são expressivos, especialmente quando
comparados ao crescimento do PIB do Brasil no ano passado, que
ficou em torno de 5% e foi muito comemorado pelas autoridades que
comandam a economia de nosso país. A profissionalização cada dia
maior das empresas, a melhoria na qualidade dos produtos e a busca
de novos mercados são os fatores que explicam esse crescimento do
pólo calçadista de Nova Serrana.

Para termos uma idéia de como os produtos do nosso pólo
calçadista vêm conquistando novos mercados, basta lembrar que as
45 marcas de Nova Serrana que participaram da Couromoda 2008, a
mais importante feira do setor no Brasil, tiveram as suas expectativas
de vendas superadas.

Na Couromoda 2008, evento que tive a oportunidade de
acompanhar em São Paulo entre os dias 14 e 17 de janeiro, foram
vendidos 930 mil pares de calçados pelas empresas de Nova Serrana.
Os estandes do pólo calçadista mineiro estiveram sempre lotados,
apresentando produtos de qualidade e de maior valor agregado. A
expressiva presença na Couromoda é oriunda do forte investimento
em “design” feito em Nova Serrana, atraindo a atenção de lojistas
nacionais e estrangeiros.

Tão importante quanto o esforço de modernização que vem sendo
feito pelos empresários está a atuação do Sindinova. De fato, ela tem
sido fundamental para que nossas empresas atinjam um grau de
excelência na fabricação de calçados. O Sindinova, entre outras
ações fundamentais, promove treinamentos nos setores de gestão e
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produção, apóia as demandas dos empresários e atua de forma
decisiva para divulgar o nosso pólo calçadista. Um bom exemplo
dessa atuação é a Nova Serrana Feira e Moda, mostra de calçados
realizada pelo Sindinova em Nova Serrana que, em 2008, chegará à
sua segunda edição.

No ano passado, a Nova Serrana Feira e Moda se transformou, já
em sua primeira edição, na maior feira do setor calçadista de Minas,
reunindo 200 indústrias de Nova Serrana e região, com
R$14.300.000,00 em vendas, comercialização de um milhão de pares
e a presença de mais de 8.200 lojistas e representantes comerciais.

Para este ano, as previsões são as melhores para a Nova Serrana
Feira e Moda, que será realizada de 4 a 6 de março no centro de
eventos da cidade. Serão 170 estandes, todos já comercializados
antecipadamente em razão do sucesso da primeira edição. Como
fruto também do êxito da primeira edição, a Nova Serrana Feira e
Moda passará a ocorrer duas vezes ao ano a partir de 2008. Além da
mostra de março, será realizada outra exposição nos dias 12, 13 e 14
de agosto, evento que já possui 90% dos espaços vendidos.

O Sindinova também exerce missão essencial na defesa dos
interesses do setor calçadista mineiro. No início de 2007, fomos
procurados pela Diretoria do Sindinova, por meio de seu Presidente,
meu amigo e competente empresário Ramon Amaral, para que
fizéssemos gestões junto à Copasa quanto ao tratamento do esgoto
sanitário em Nova Serrana.

Por meio de nossa atuação, ficou estabelecido que a
responsabilidade pelo tratamento do esgoto sanitário das indústrias de
Nova Serrana é da Copasa, assim como o tratamento do esgoto
sanitário de todas as residências do nosso Município, conforme
convênio assinado à época em que eu era Prefeito de Nova Serrana.

A Copasa concluirá até 2009 as obras para a coleta e o tratamento
do esgoto sanitário das indústrias do Município, um custo que seria
repassado aos empresários se o Sindinova não nos tivesse
procurado. Por meio de nossa atuação, conseguimos obter a
compreensão dos Drs. José Carlos Carvalho, Secretário de Meio
Ambiente, e Márcio Vasconcelos Nunes, Presidente da Copasa, para
essa importante questão. Isso porque a Feam exigia que as indústrias
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de Nova Serrana assumissem o tratamento de esgoto sanitário no
Município por meio de construção de fossas sépticas, para, então,
conceder licença ambiental de funcionamento.

Foi também por solicitação do Sindinova que direcionei verba de
R$100.000,00, por meio de emenda ao Orçamento do Estado, para a
aquisição de uma moderna máquina de fabricar moldes para
calçados, conhecida no setor como Cad-Cam.

A verba foi repassada à Prefeitura de Nova Serrana, que comprará o
equipamento e o cederá, na forma de comodato, ao Sindinova,
permitindo que todos os empresários do setor calçadista utilizem o
maquinário. O novo equipamento Cad-Cam que será adquirido é de
última geração e permite aos empresários produzir os mais modernos
moldes de calçados, que serão empregados para aperfeiçoar a
produção do nosso pólo calçadista, beneficiando nossos empresários,
especialmente os que tem menor capacidade de investimento.

Essa conjugação de esforços dos empresários, dos trabalhadores e
do Sindinova transformaram Nova Serrana, cidade que tive a honra de
governar em duas oportunidades, no segundo maior pólo calçadista
do Brasil e o primeiro em calçados esportivos. E os resultados dessa
posição podem ser vistos por todos, uma vez que, somente em Nova
Serrana, a indústria de calçados gera 20 mil empregos diretos e 20 mil
empregos indiretos, sendo responsável por mais de 70% dos
empregos do Município.

São 1.000 indústrias produzindo em plena capacidade, responsáveis
pela fabricação de 500 mil pares de calçados por dia. Números que
mostram a capacidade de trabalho, a competência e a criatividade dos
nossos empresários e que continuam nos surpreendendo, já que, há
20 anos, só mesmo em sonho se imaginaria que a então incipiente
produção de calçados em Nova Serrana nos transformaria em
referência nacional na fabricação de calçados. E foi o sonho daqueles
pioneiros, entre os quais me incluo, que permitiram a Nova Serrana
transformar-se em uma cidade próspera, com empregos para seu
povo e com uma classe empresarial capaz de gerar renda, impostos e
lucros, possibilitando que os efeitos do desenvolvimento beneficiem a
toda a sociedade.

Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, Nova
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Serrana vem demonstrando como a articulação entre a iniciativa
privada e seus representantes podem render resultados sociais
expressivos. Por esta razão, faço aqui publicamente um convite para
que nosso Governador Aécio Neves, que tenho a honra de servir
como Vice-Líder do Governo nesta Casa, compareça à inauguração
da Nova Serrana Feira e Moda 2008. Lá nosso Governador poderá
constatar como a visão empreendedora de nossos empresários
permitiu a melhoria dos processos de fabricação e a transformação do
nosso pólo calçadista em negócio profissional e dinâmico, que agrega
valor à nossa produção e gera as divisas essenciais ao progresso de
Minas Gerais e do Brasil.

A presença de nosso Governador proporcionará ainda maior
destaque à divulgação da Nova Serrana Feira e Moda e irá conferir-
lhe a dimensão e relevância que, efetivamente, tem para o
desenvolvimento do setor calçadista em Minas Gerais.

É importante ressaltar que o setor calçadista mineiro vem
conseguindo os expressivos resultados que aqui destacamos mesmo
tendo de enfrentar a concorrência desleal dos calçados da China. No
gigante asiático, fatores como o baixíssimo custo da mão-de-obra, a
ausência de impostos e a qualidade duvidosa da matéria-prima,
também comercializada a preços abaixo dos praticados no mercado
mundial, tornam quase impossível a concorrência com os fabricantes
nacionais. Mas os empresários de Nova Serrana, com qualidade,
trabalho e eficiência, conseguem superar também esses desafios.

Dessa forma, a presença do Governador Aécio Neves na abertura
da Nova Serrana Feira e Moda será um grande incentivo para que o
nosso empresariado se sinta apoiado e tenha mais força para
continuar trabalhando em prol do progresso de nosso Estado e do
Brasil. Muito obrigado a todos pela atenção.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Luiz
Humberto Carneiro, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno para, nos termos de seu § 1º, transferi-la ao Deputado Dalmo
Ribeiro Silva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o
prazo de 20 minutos. Com a palavra, o Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Muito obrigado, Sr. Presidente.
Quero saudar V. Exa., os ilustres parlamentares, a nossa TV
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Assembléia, os assessores, os amigos e todos os que nos
acompanham nesta tarde de quarta-feira no Plenário.

Sr. Presidente, devo confessar a V. Exa. que nossa vinda mais uma
vez a esta tribuna configura, em princípio, um ato simples que, na
verdade, reveste-se de grande conteúdo, porque procura perenizar
nos anais desta Casa a memória de um grande brasileiro de Minas
Gerais, cujo centenário de nascimento devemos reverenciar. Tal
manifestação decorre, sobretudo, de nosso dever de guardar o
exemplo, a memória e os gestos de quem serviu em sua época à
Nação brasileira e ao Estado de Minas Gerais.

Olavo Bilac Pinto nasceu em Santa Rita do Sapucaí, em 8/2/1908,
filho de João Pereira Pinto e de D. Laura Pereira Pinto. Homens
existem que nascem predestinados, e nosso homenageado, sem
dúvida alguma, foi um deles. Sua predestinação fez com que nunca se
afastasse da justiça, sempre fiel ao exemplo de virtude e solidez moral
e ética, que não se separam do princípio básico da própria justiça.
Formando-se em Direito em 1929, após superar com louvor as etapas
do primário e do secundário em sua terra natal, Bilac Pinto começou a
labutar na advocacia na Capital mineira, onde também atuou como
advogado do Município de Belo Horizonte e ministrou Noções de
Direito no Departamento de Instrução da Força Pública de Minas
Gerais. Seguiu-se o ingresso na vida parlamentar, com a eleição para
a Assembléia Constituinte mineira de 1935. No antigo prédio da
Assembléia Legislativa, na Praça Afonso Arinos, iniciou Bilac Pinto
sua brilhante trajetória de membro do Poder Legislativo. Constituinte
mineiro de 1935, integrou a geração de homens públicos que se
tornou responsável pela elaboração da Constituição do Estado,
definidora da organização política de Minas Gerais dentro dos moldes
inovadores da Constituição Federal de 1934.

A Constituinte mineira reuniu homens públicos de valor, que se
projetaram, inicialmente, no cenário político do nosso Estado e, mais
tarde, no da Federação, destacando-se Mílton Campos, Paulo
Pinheiro Chagas, Tristão da Cunha, Abílio Machado, José Bonifácio
Lafayette de Andrada, numa referência aos que construíram, no
passado, a grandeza do Poder Legislativo de Minas Gerais.

O golpe de Estado de 1937 interrompeu a vida pública de Bilac
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Pinto, brilhantemente assinalada pela atuação na Constituinte
estadual de 1935 e na legislatura ordinária que lhe seguiu. Com o
mandato de Deputado cassado pelo golpe de 1937, retornou às
atividades de advogado e ao magistério, atuando em inúmeros
eventos jurídicos nacionais e no exterior, exercendo com destaque o
cargo de Professor Catedrático da Faculdade de Direito da
Universidade do Brasil.

Durante o Estado Novo, quando as liberdades individuais foram
abolidas e pairava sobre todos os cidadãos deste país o poder
autocrático do ditador, foi signatário do “Manifesto aos Mineiros”,
documento que exprimiu a inconformidade dos liberais com o poder
pessoal implantado nas instituições.

Por essa iniciativa, foi compulsoriamente aposentado e perdeu o
cargo de professor da Faculdade de Direito da Universidade do Brasil.
Em outubro de 1950, foi eleito Deputado Federal pela União
Democrática Nacional – UDN -, marcando seu mandato legislativo
pela oposição ao segundo governo Vargas. Ainda se reelegeu para a
Câmara dos Deputados nos pleitos de 1954, 1958 e 1962, sempre
pela legenda da UDN, agremiação política que também presidiu a
partir de 1963, depois de liderar a sua bancada naquela Casa
Legislativa. Também ocupou, em 1961, no governo de Magalhães
Pinto, a titularidade da Secretaria das Finanças do Estado de Minas
Gerais.

Com a vitória do movimento político-militar de 31/3/64, que depôs o
Presidente João Goulart, passou então a participar ativamente da
estruturação do novo regime. Ascendeu à Presidência da Câmara dos
Deputados em fevereiro de 1965, permanecendo no cargo até
dezembro do mesmo ano, oportunidade em que promoveu a
realização do seminário sobre a reforma do Poder Legislativo.

Atuou como Embaixador na França, entre abril de 1966 e abril de
1970, sendo então nomeado, pelo Presidente Médici, Ministro do
Supremo Tribunal Federal, onde ficou até agosto de 1978. A partir de
então, passou a se dedicar à advocacia e à Editora Forense, de sua
propriedade. Foi autor de inúmeras obras jurídicas e, no campo de
atuação parlamentar, entre diversas iniciativas e proposições, foi de
sua autoria o substitutivo da UDN ao projeto da Petrobras, que
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estabelecia o monopólio do Estado para a pesquisa, a lavra, a
refinação e o transporte de petróleo por navios e condutos.

A figura intelectual de Bilac Pinto, a sua participação na vida cultural
do País e o enriquecimento político que trouxe à vida pública nacional
o inscrevem no rol dos grandes homens de nossa história, que
sempre se orientaram pelas lições maiores do espírito de Minas e que
se firmaram como servidores permanentes e obstinados da causa
pública. Bilac Pinto pertenceu a uma geração de grandes homens,
período singular da história republicana: escritores, homens cívicos,
servidores da Pátria. Cabe-nos, lembrando-lhe o exemplo, indicá-lo
aos de agora e aos de depois, para que se mirem nele e o sigam, para
que lhe aprendam a verdadeira lição e a realizem. Esse grande
mineiro veio a falecer em 18/4/85, na cidade do Rio de Janeiro.

Celebramos, Sr. Presidente, o primeiro centenário do seu
nascimento e sua consagração na história e, por essa razão, pedimos
vênia aos nobres pares para, em nome da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, prestar sincera homenagem à memória de
Olavo Bilac Pinto, mineiro liberal, brasileiro patriota e democrata de
escol.

E, mesmo que a longevidade não lhe tenha permitido estar conosco
nesta hora em que o reverenciamos, fazemo-lo na pessoa de seu
neto, o Deputado Federal Bilac Pinto, que também já figurou nesta
Casa como um dos pares mais atuantes, a quem peço que seja o
portador junto a todos os familiares do reconhecimento do povo
mineiro a essa figura exemplar de Bilac Pinto, que tanto dignificou a
nossa terra.

Que seus ensinamentos sejam seguidos por todos os pares e
políticos de nosso Estado e do Brasil!

Agradeço a V. Exa., Sr. Presidente, a deferência. Muito obrigado.
Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
desconvocando a extraordinária de logo mais, às 20 horas, e
convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de
amanhã, dia 21, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem
do dia anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a
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reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO ESPECIAL
PARA EMITIR PARECER SOBRE A INDICAÇÃO DA JORNALISTA

VILMA TOMAZ RIBEIRO PARA COMPOR O CONSELHO DE
DEFESA SOCIAL, EM 4/12/2007

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas
Rosângela Reis e Ana Maria Resende e o Deputado Sargento
Rodrigues, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, a Presidente, Deputada Rosângela Reis , declara aberta a
reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Sargento Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a
qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina à
realização da argüição pública da jornalista Vilma Tomaz Ribeiro,
indicada para compor o Conselho de Defesa Social, na qualidade de
representante da sociedade civil, categoria imprensa, e, se possível,
apreciar o parecer do relator, Deputado Sargento Rodrigues. A
Presidência passa a palavra à jornalista Vilma Tomaz Ribeiro para
suas considerações iniciais e em seguida a convidada responde aos
questionamentos dos parlamentares. Encerrada a argüição pública, a
Presidência agradece a participação da jornalista e suspende os
trabalhos por alguns minutos, colocando a convidada à vontade para
se retirar, uma vez que a Comissão dará prosseguimento aos
trabalhos. Passa-se à 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à
apreciação do Plenário. Após discussão e votação, é aprovado o
parecer pela aprovação, em turno único, da Mensagem n° 125/2007,
que encaminha a indicação nº 4/2007 com o nome da jornalista Vilma
Tomaz Ribeiro para compor o Conselho de Defesa Social. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos
desta Comissão.

Sala das Comissões, 4 de dezembro de 2007.
Rosângela Reis, Presidente - Ana Maria Resende - Sargento

Rodrigues.
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TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 363/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Arlen Santiago, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Fundação de Saúde de São João do
Paraíso, com sede nesse Município.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 363/2007 pretende declarar de utilidade pública a

Fundação de Saúde de São João do Paraíso, que tem como
finalidade precípua a criação e manutenção de unidades hospitalares,
ambulatoriais e de assistência social destinadas a atender à
população em geral, prestando serviços gratuitos aos mais
necessitados.

Com a finalidade de produzir renda com vistas a sua manutenção e
desenvolver atividades filantrópicas e de assistência à saúde, mantém
dependências para tratamento e internação de pacientes particulares.

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

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

nº 363/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2008.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.406/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Comunidade Terapêutica Colônia
Vale do Toco - Cotevato -, com sede no Município de Nova Era.
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Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.406/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Comunidade Terapêutica Colônia Vale do Toco, com sede no
Município de Nova Era, que tem como escopo recuperar jovens e
adultos portadores de dependência química, por meio de terapias
ocupacionais e outras atividades desenvolvidas em regime de
internato.

Ademais, a entidade organiza e promove recreação, integrando seus
assistidos na comunidade, além de prestar serviços sociais e
assistenciais, para atender, especialmente, àqueles mais carentes.

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

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

nº 1.406/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2008.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.657/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública o Instituto de Promoção Humana
Vereador Delvito Alves, com sede no Município de Unaí.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.657/2007 pretende declarar de utilidade pública



550

o Instituto de Promoção Humana Vereador Delvito Alves, com sede no
Município de Unaí, que tem como objetivo principal a promoção de
meios necessários a fim de possibilitar à comunidade melhor
qualidade de vida. Assim, por meio de ações preventivas e curativas
na área da saúde, notadamente em relação à visão, possibilita à
população mais carente a realização de exames de vista e, uma vez
detectada deficiência visual, viabiliza meios para sua correção.

Diante dessas informações, a instituição é merecedora do título de
utilidade pública.

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

nº 1.657/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2008.
Doutor Rinaldo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.711/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Durval Ângelo, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Comunidade de Apoio e Recuperação
de Vidas - Carv -, com sede no Município de Caetanópolis.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.711/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Comunidade de Apoio e Recuperação de Vidas, com sede no
Município de Caetanópolis, associação sem fins lucrativos que tem
por finalidade, por meio de programas de ajuda mútua, o apoio e
acompanhamento à recuperação de pessoas que se propõem ao
abandono da dependência química de substâncias nocivas à saúde.

Pelos serviços prestados à comunidade, a instituição é merecedora
do título de utilidade pública.

Cabe ressaltar, por fim, que a Emenda nº 1, apresentada pela
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Comissão de Constituição e Justiça, tem como objetivo retificar o
nome da sede da entidade, que está localizada no Município de
Paraopeba.

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

nº 1.711/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2008.
Hely Tarqüínio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.756/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública a Associação Esportiva Recreativa
Novo Cruzeiro, com sede no Município de Ipatinga.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.756/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Esportiva Recreativa Novo Cruzeiro, com sede no
Município de Ipatinga, que possui como finalidade precípua
proporcionar a difusão de atividades sociais, cívico-culturais e
desportivas, principalmente o futebol, podendo ainda praticar ou
competir em todas as modalidades esportivas amadoristas
especializadas, inclusive o futebol feminino. Dessa maneira, incentiva
as pessoas, através do esporte e da cultura, a se tornarem agentes de
sua própria transformação e colaboradores de uma sociedade justa e
solidária.

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

Conclusão
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
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nº 1.756/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.818/2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em
tela tem por objetivo dar denominação à rodovia que liga os
Municípios de Conceição do Mato Dentro e Serro.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a este órgão colegiado para deliberação conclusiva,
nos termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.818/2007 pretende dar a denominação de José

Aparecido de Oliveira à rodovia que liga os Municípios de Conceição
do Mato Dentro e Serro.

A homenagem que se pretende fazer por meio do projeto de lei em
análise é justa e oportuna, uma vez que José Aparecido de Oliveira foi
um dos maiores líderes mineiros da atualidade, sensato e conciliador,
com atuação pautada pela defesa dos interesses públicos.

Natural de Conceição do Mato Dentro, destacou-se, inicialmente,
como jornalista, mas dedicou sua vida à política. Ocupou cargos
relevantes, como Secretário da Presidência da República do governo
de Jânio Quadros e Secretário de Estado da Agricultura, do Governo e
do Interior e Justiça de Minas Gerais. Grande incentivador da área
cultural, foi o organizador da Secretaria de Estado da Cultura e,
posteriormente, do Ministério da Cultura.

Como Embaixador do Brasil em Portugal, instituiu as bases da
Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Foi ainda Assessor
Especial de Relações Internacionais do governo mineiro e Presidente
da Fundação Oscar Niemeyer.

José Aparecido de Oliveira merece permanecer na memória dos
mineiros por meio da homenagem pretendida pela proposição em tela.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.818/2007, em turno único.

Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2008.
Paulo Guedes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.881/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o projeto de lei em
tela visa declarar de utilidade pública o Cruzeiro Esporte Clube -
Sereno, com sede no Município de Cataguases.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.881/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Cruzeiro Esporte Clube, com sede no Município de Cataguases, que
possui como finalidade primordial a difusão da educação da cultura e
do esporte, bem como a participação em movimentos de assistência
social.

Com o seu trabalho, concorre para o aprimoramento da sociedade e
estimula a solidariedade entre seus associados, buscando integrá-los
na comunidade.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem como finalidade retificar o nome da
entidade, de acordo com o constante no art. 1º de seu estatuto.

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

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

nº 1.881/2007 em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2008.
Deiró Marra, relator.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.897/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Nossa
Senhora de Fátima, com sede no Município de Rubelita.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.897/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária Nossa Senhora de Fátima, com sede no
Município de Rubelita, que possui como finalidade precípua defender
melhores condições de vida para as crianças carentes, residentes na
localidade.

Com esse propósito, desenvolve ações nas áreas da saúde, da
educação e da assistência social; promove atividades sociais,
culturais e desportivas; firma convênios com instituições públicas e
privadas objetivando ampliar suas iniciativas.

Suas atividades são executadas com base nos princípios da ética e
cidadania, assegurando aos seus assistidos integridade e dignidade.

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

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

nº 1.897/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2008.
Elisa Costa, relatora.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 23 DE FEVEREIRO DE 2008

ATAS
ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/2/2008
Presidência do Deputado José Henrique

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Mensagem nº 167/2008
(encaminhando o Projeto de Lei nº 2.054/2008), do Governador do
Estado - Ofício nº 13/2008, do Presidente do Tribunal de Contas -
Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:
Projetos de Lei nºs 2.055 a 2.058/2008 - Requerimentos nºs 1.855 a
1.866/2008 - Requerimentos da Comissão de Educação e dos
Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Humberto Carneiro e outros e
Leonardo Moreira (24) - Comunicações: Comunicações das
Comissões de Saúde, de Meio Ambiente, de Educação, de Turismo,
do Trabalho e de Assuntos Municipais - Questão de ordem - Registro
de presença - Oradores Inscritos: Discursos dos Deputados Padre
João e Paulo Guedes, da Deputada Rosângela Reis e do Deputado
Almir Paraca - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de
Inscrições - Designação de Comissões: Comissão Especial para
Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda à Constituição nº 40/2007
- Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Leonardo Moreira
(24), Dalmo Ribeiro Silva e Luiz Humberto Carneiro e outros;
deferimento - Requerimento da Deputada Elisa Costa; deferimento;
discurso do Deputado Almir Paraca - Requerimento do Deputado
Paulo Guedes; deferimento; discurso do Deputado Carlin Moura -
Requerimento do Deputado Domingos Sávio; deferimento; discurso do
Deputado Domingos Sávio - Requerimento do Deputado Adalclever
Lopes; deferimento; discurso do Deputado Getúlio Neiva - 2ª Fase:
Discussão e Votação de Proposições: Inexistência de quórum para
votação - Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto
Parcial à Proposição de Lei nº 18.073; encerramento da discussão -
Encerramento.

Comparecimento
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- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - José Henrique - Roberto Carvalho - Dinis

Pinheiro - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - Agostinho Patrús Filho -
Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Antônio Carlos
Arantes - Bráulio Braz - Carlin Moura - Carlos Pimenta - Cecília
Ferramenta - Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Eros Biondini - Fábio Avelar - Getúlio
Neiva - Gil Pereira - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio
Franco - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite -
Juninho Araújo - Leonardo Moreira - Luiz Tadeu Leite - Maria Lúcia
Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre João - Paulo Cesar
- Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo
Veneroso - Ronaldo Magalhães - Rosângela Reis - Ruy Muniz -
Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Vanderlei
Jangrossi - Vanderlei Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Zé
Maia - Zezé Perrella.

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

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Padre João, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

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

MENSAGEM Nº 167/2008
Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2008.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia Legislativa,
Encaminho a Vossa Excelência, para exame dessa Egrégia

Assembléia Legislativa, projeto de lei que dá a denominação de
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Comendador Pantaleone Arcuri a próprio estadual localizado no
Município de Juiz de Fora.

O projeto encaminhado tem o objetivo de prestar uma homenagem a
Pantaleone Arcuri, um dos responsáveis pela edificação do referido
imóvel, onde foi instalada a sede comercial da empresa Companhia
Industrial e Construtora Pantaleone Arcuri, naquele Município,
conforme justificativa do Prefeito Municipal de Juiz de Fora, que faço
anexar.

São estas, Excelentíssimo Senhor Presidente, as razões que me
levam a submeter ao elevado exame de seus Nobres Pares o
presente projeto de lei.

Atenciosamente,
Aécio Neves, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 2.054/2008
Dá a denominação de Comendador Pantaleone Arcuri a próprio

estadual, localizado no Município de Juiz de Fora.
Art. 1º - Fica denominado “Comendador Pantaleone Arcuri” o prédio

localizado na confluência da Praça Antônio Carlos com a Avenida
Getúlio Vargas e a Rua Espírito Santo, no Município de Juiz de Fora.

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

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

* - Publicado de acordo com o texto original.
OFÍCIO Nº 13/2008

Do Sr. Elmo Braz Soares, Presidente do Tribunal de Contas,
encaminhando relatório referente às atividades desse órgão no quarto
trimestre de 2007. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os
fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

OFÍCIOS
Do Sr. Marcos Antônio Massuqui, Presidente da Associação dos

Municípios do Médio São Francisco - Ammesf -, indicando os
representantes dessa entidade no grupo técnico de apoio ao
planejamento e execução das ações da Cipe São Francisco em 2008.
(- À Cipe São Francisco.)
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Do Sr. Emerson Chaves Motta, Juiz de Direito Substituto,
encaminhando cópia de relatório referente a inspeção efetuada na
cadeia pública da Comarca de Águas Formosas. (- À Comissão de
Segurança Pública.)

Do Cel-PM Alexandre Salles Cordeiro, Chefe da Assessoria
Institucional da PMMG, encaminhando informações em atenção ao
Requerimento nº 1.432/2007, da Comissão de Segurança Pública.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.055/2008
Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro

Bela Vista e Adjacências - Cidade Mário Campos, com sede no
Município de Mário Campos.

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

Comunitária do Bairro Bela Vista e Adjacências - Cidade Mário
Campos, com sede no Município de Mário Campos.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 2008.
Wander Borges
Justificação: A Constituição da República e a Lei nº 8.742, de 1993,

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

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

Destarte, na data de 14/1/2000, a Associação Comunitária do Bairro
Bela Vista e Adjacências – Cidade Mário Campos foi legalmente
constituída, configurando uma pessoa jurídica de direito privado sem
fins lucrativos, de natureza beneficente e de promoção social.

A entidade em comento apresenta as finalidades estatutárias
seguintes: desenvolvimentos sócio-econômico e cultural da
comunidade de Bela Vista e grupo de vizinhança, educação integral
de jovens e adultos, educação sanitária, preparação de mão-de-obra,
articulação com entidades regionais a fim de resolver problemas
comuns e realização de outras atividades que possam ser úteis à
comunidade.

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

Diante de todo o exposto, pacífico é o fato de que a associação
busca a construção de uma sociedade mais democrática, respaldada
em uma alternativa de desenvolvimento que faça a inclusão social
com justiça, sustentabilidade do meio ambiente e universalização dos
direitos sociais, culturais, ambientais, civis e políticos.

Cumpridos os requisitos legais, contamos com o apoio desta Casa
para o reconhecimento do nobre trabalho desenvolvido pela entidade.

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

PROJETO DE LEI N° 2.056/2008
Declara de utilidade pública a Associação Manhumiriense dos

Amigos Reunidos - Amar -, com sede no Município de Manhumirim.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação

Manhumiriense dos Amigos Reunidos - Amar -, com sede no
Município de Manhumirim.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 2008.
Bráulio Braz
Justificação: A citada entidade, sem fins lucrativos, exerce atividade

de caráter filantrópico, tendo em vista lograr objetivo de inquestionável
valor, que é prestar auxílio à comunidade promovendo atividades
sociais, recreativas, culturais, cívicas e intelectuais, com o objetivo de
incrementar e estimular o espírito de solidariedade comunitária. A
entidade tem por finalidade:

1 - a promoção da assistência social, com o desenvolvimento de
atividades que visem à prevenção, combate e tratamento do uso de
substâncias entorpecentes ou análogas; à prevenção, combate e
tratamento do alcoolismo; à reintegração de ex-viciados ao convívio
social; ao desenvolvimento de projetos de terapia e reintegração
social em dependências apropriadas e com tratamento profissional
adequado;

2 - a promoção da saúde, do trabalho, da educação, do lazer, com
ênfase na gestante, na criança, no adolescente, no jovem e no idoso;

3 - a promoção do desenvolvimento econômico e social e do
combate à fome, à pobreza e à marginalização;

4 - a garantia dos direitos estabelecidos, construção de novos
direitos e assessoria jurídica gratuita de interesse suplementar;

5 - a experimentação, não-lucrativa, de novos modelos sócio-
produtivos e de sistemas alternativos de produção, comércio e
emprego;

6 - a preservação do meio ambiente e a realização de projetos
nestas áreas;

7 - a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos,
da democracia, e de outros valores universais; e

8 - a promoção da dignidade da pessoa humana.
Sendo meritório o seu trabalho e de relevância social, contamos com

a anuência dos nobres pares à aprovação do projeto que pretende
outorgar-lhe o título declaratório de utilidade pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N° 2.057/2008
Declara de utilidade pública a entidade El Shaday - Comunidade

Terapêutica Um Lugar à Beira do Caminho, com sede no Município de
Muriaé.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade El Shaday -

Comunidade Terapêutica Um Lugar à Beira do Caminho, com sede no
Município de Muriaé.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 2008.
Bráulio Braz
Justificação: A citada entidade, sem fins lucrativos, exerce atividade

de caráter filantrópico, de inquestionável valor, prestando auxílio à
comunidade, promovendo o bem-estar, a proteção e a recuperação de
toxicômanos e alcoolistas e sua reintegração na sociedade;
estimulando os estudos e pesquisas relativos aos problemas dos
dependentes e conscientizando as pessoas com relação aos danos
que os tóxicos e o álcool podem causar à sociedade.

Sendo meritório e de relevância social o seu trabalho, contamos com
a anuência dos nobres pares à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.058/2008
Altera o art. 1º da Lei nº 16.698, de 17 de abril de 2007.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 16.698, de 17 de abril de 2007, passa a

vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica a Companhia de Saneamento de Minas Gerais -

Copasa-MG - autorizada a criar empresa subsidiária integral com a
atribuição de planejar, projetar, executar, ampliar, remodelar e
explorar serviços públicos de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário; a coleta, a reciclagem, o tratamento e a
disposição final dos lixos urbano, doméstico e industrial; a drenagem e
o manejo de águas pluviais urbanas, em localidades da região de
planejamento Norte de Minas e das bacias hidrográficas dos Rios
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Jequitinhonha, Mucuri, São Mateus, Buranhém, Itanhém, Jucuruçu,
Suaçuí e Santo Antônio.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 21 de fevereiro de 2008.
Gustavo Valadares
Justificação: A proposição em exame tem por objetivo estender a

área de abrangência da Copanor, subsidiária da Companhia de
Saneamento do Estado de Minas Gerais - Copasa-MG -, criada pela
Lei nº 16.698, de 17/4/2007. A Copanor visa ao atendimento às
regiões estabelecidas na lei, priorizando ações de saneamento básico
com vistas à melhoria da qualidade de vida na área de abrangência,
constante de localidades e Municípios com população urbana entre
200 e 5.000 habitantes.

A criação dessa subsidiária, amplamente discutida nesta Casa
Legislativa, foi de grande importância para a política de saneamento
básico do Estado, que pretende, por meio de recursos próprios,
gerenciados pela Copanor, investir em localidades com baixo
desenvolvimento humano, possibilitando tratamento igualitário ao
daqueles que têm acesso aos sistemas de saneamento. No entanto,
cabe destacar que, quando da criação da Copanor, ficaram fora de
sua área de abrangência, conforme era o foco da proposição,
Municípios de baixo grau de desenvolvimento como aqueles do Norte
de Minas, do Jequitinhonha e do Mucuri e localizados em área
contígua àquela definida como de influência à da nova subsidiária.

Assim sendo, a proposição que ora se apresenta, tem por escopo
restabelecer esse equívoco, dando a mesma condição para os
Municípios que se encontram situados nas sub-bacias hidrográficas
dos Rios Suaçuí e Santo Antônio, o que, com certeza, terá um
impacto social muito forte nos Municípios a serem atendidos e irá
intensificar as ações da Copanor.

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

REQUERIMENTOS
Nº 1.855/2008, do Deputado Almir Paraca, em que solicita seja

formulado apelo ao Secretário de Educação com vistas a que seja
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agilizada a formalização de convênio entre o Estado de Minas Gerais
e o Centro Federal de Educação Tecnológica de Paracatu, para a
cessão de funcionários da Secretaria de Educação que formarão o
corpo docente inicial do Cefet - Paracatu.

Nº 1.856/2008, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Unimontes por ter sido
classificada, no âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior - Sinaes -, do MEC, como a melhor universidade
pública estadual do País. (- Distribuídos à Comissão de Educação.)

Nº 1.857/2008, do Deputado Bráulio Braz, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Rotary Clube de Leopoldina
pelos 60 anos de sua fundação. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 1.858/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Jornal Monte Sião pelos
50 anos de sua fundação. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 1.859/2008, do Deputado Dimas Fabiano, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Arantina pelo
transcurso do 45º aniversário de emancipação do Município.

Nº 1.860/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Inimutaba
pelo transcurso do 45º aniversário de emancipação do Município.

Nº 1.861/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Datas pelo
transcurso do 45º aniversário de emancipação do Município.

Nº 1.862/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Monjolos
pelo transcurso do 45º aniversário de emancipação do Município.

Nº 1.863/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a comunidade de Santo
Antônio do Itambé pelo transcurso do 45º aniversário de emancipação
do Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.864/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Sra. Gizela Mara Cristeli
pelos relevantes serviços que vem prestando à comunidade como
coordenadora do Sine - Psiu de Sete Lagoas. (- À Comissão do
Trabalho.)
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Nº 1.865/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Seção Judiciária do Estado
de Minas Gerais pela passagem dos 40 anos da Justiça Federal de
Minas Gerais. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 1.866/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Corregedor-Geral da PMMG e ao Procurador-
Geral de Justiça do Estado com vistas à apuração da
responsabilidade de policiais militares no espancamento de que foi
vítima o Sr. Walisson Dourado.

Da Comissão de Educação em que solicita seja realizado nesta
Casa ciclo de debates com vistas à comemoração do centenário de
Guimarães Rosa. (- À Mesa da Assembléia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados
Dalmo Ribeiro Silva, Luiz Humberto Carneiro e outros e Leonardo
Moreira (24).

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Saúde, de Meio Ambiente, de Educação, de Turismo, do Trabalho
e de Assuntos Municipais.

Questão de Ordem
A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, cumprimento V. Exa. e

demais componentes da Mesa. Aproveito a oportunidade para fazer
dois convites à população de Minas Gerais, especialmente ao
Deputado José Henrique, que faz parte da nossa frente. Ou seja,
fazemos parte da Frente Parlamentar pela Duplicação da BR-381, que
vai ligar Belo Horizonte a Governador Valadares. Na terça-feira, dia
26, nós, Deputadas e Deputados da referida Frente Parlamentar,
faremos uma manifestação com vistas a transformar a Rodovia 381
em rodovia da vida, da segurança e do desenvolvimento do Vale do
Rio Doce, de Minas e do Brasil. Com essa manifestação, visamos a
acelerar a execução dos projetos, da obra, já que os recursos estão
garantidos no Orçamento da União por meio do PAC. Essa
manifestação é também para reforçar, Deputado José Henrique,
Deputada Rosângela, Presidente da nossa Frente, Deputado Juninho
Araújo e Deputado Ronaldo, que fazem parte de nossa Frente, no
intuito de reivindicar que a duplicação vá realmente até Governador
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Valadares. Temos de somar forças com os Deputados Federais e
fazer uma agenda com a Diretoria do DNIT em Minas e também com
o Ministro dos Transportes Alfredo Nascimento para pedir, com
urgência, a aceleração dos projetos e da obra. Quero registrar que
essa manifestação é da Assembléia Legislativa, mas é também de
Minas Gerais e do Brasil porque se trata de um importante trecho da
rodovia para o desenvolvimento não só do Rio Doce, mas também do
nosso país.

Quero deixar aqui também um segundo relato. Hoje participei, pela
manhã, na base aérea, da recepção da CPI Carcerária nacional,
composta por Deputados Federais, que chegaram a Minas Gerais
também com o objetivo de visitar várias prisões, penitenciárias e
cadeias em Minas para levantar as dificuldades do sistema prisional
em Minas Gerais. Deputado José Henrique, quero solicitar que
também apresentei um relatório à CPI Carcerária da situação da
cadeia pública de Governador Valadares, que, como as de Fabriciano
e de Contagem, com as mortes ocorridas em Ponte Nova e também
no Alto Piracicaba, hoje nos trazem preocupações. Inicialmente, a
cadeia pública de Governador Valadares foi projetada para 100
presidiários e presidiárias. Posteriormente, no limite de sua ampliação,
até 248 presos. Hoje temos 574 presos e já tivemos lá 610 presos.
Mais de 300 já estão condenados e precisam ser transferidos para a
penitenciária. Foi construída uma penitenciária na Vila Floresta de
Parque para receber os presidiários condenados. Hoje eles continuam
na cadeia. Há ainda reivindicações de mais atendimento médico,
odontológico, água e a avaliação jurídica de seus processos, mediante
bom atendimento dos advogados, e melhoras também do espaço
físico. É um conjunto de reivindicações que também apresentamos ao
Secretário de Defesa Social Maurício Campos Júnior. As Comissões
de Direitos Humanos e de Segurança da Assembléia Legislativa
visitarão também a nossa cadeia no próximo dia 27, com o objetivo de
minimizar os problemas que lá existem para que possamos evitar
novas tragédias que possam vir a acontecer na nossa região e
também em Minas Gerais. Registramos que é preciso uma atenção do
Estado de Minas Gerais para melhorar também a situação da cadeia
pública de Governador Valadares, a exemplo do Centro de Internação
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de Adolescentes, que hoje já está muito bem equipado e teve
melhorias importantes para os nossos adolescentes. É preciso
ressocializar o nosso sistema prisional, não somente em Governador
Valadares, mas também em Minas Gerais. Finalizando, Deputado
José Henrique, Minas Gerais precisa criar sua CPI para o sistema
prisional. É vergonhoso para Minas receber a CPI nacional e não
termos aqui na Assembléia Legislativa uma CPI que cuide também da
crise do sistema prisional e carcerário em Minas Gerais.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a honrosa presença nesta

Casa do Deputado Jesualdo Pires, 1º-Secretário da Assembléia
Legislativa de Rondônia.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Padre João.

O Deputado Padre João - Sr. Presidente, nobres colegas Deputados
e Deputadas, cidadãos que nos acompanham pelas galerias e
telespectadores da TV Assembléia.

Trago aqui uma notícia importante: pela primeira vez na história, o
Brasil passa a ser credor externo. Essa notícia nos foi passada hoje,
pela manhã, pelo Banco Central.

O Banco Central estima que o Brasil tenha passado à categoria de
credor externo desde o mês de janeiro, quando os ativos do País no
exterior superaram os passivos em US$4.000.000.000,00. Essa
projeção ainda será relatada em maiores detalhes, mas, a partir de
hoje, pela manhã, vários desses detalhes já nos foram apresentados.
O Banco Central nos deverá detalhar ainda mais essa conquista.

A dívida externa líquida, que somava mais de
US$160.000.000.000,00 no final de 2003, ao longo desses últimos
anos, com o fortalecimento das reservas internacionais, com o
programa de recompra da dívida externa e de antecipação de
pagamentos, resultou na redução desse montante.

Nobres colegas Deputados, é importante destacar que
esperávamos, sim, que o governo avançasse ainda mais nas
questões social, de educação e das políticas agrícolas e agrárias,
mas, ao mesmo tempo, temos a consciência e a convicção de que
essa autonomia maior do Brasil, isto é, essa ruptura não comprometeu
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a raiz do desenvolvimento do nosso país, porque avançamos, apesar
de que poderíamos ter avançado mais. É verdade que essa conquista
coloca o Brasil em condições de poder avançar mais, por isso ele é
tão importante.

Está claro que tivemos avanços na agricultura, posto que saltamos
da casa dos R$2.000.000.000,00 para R$12.000.000.000,00,
sobretudo no caso da agricultura familiar. Da mesma forma em
relação ao setor de agronegócio, que não pode reclamar, uma vez
que seus ganhos ultrapassaram o valor de R$60.000.000.000,00 por
ano. Só para o Bolsa-Família, para essa transferência de renda, que
não considero ser caso de assistencialismo, são R$2.000.000,00 por
ano, que chegam aqui, só para Minas Gerais. Sem contar os recursos
que saem do MDS para a geração de trabalho e renda, porque muitos
ignoram as ações do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate
à Fome, que tem à frente o Ministro Patrus Ananias, companheiro e
irmão nosso.

O Ministro Patrus Ananias é uma pessoa competente, que tem a sua
vida pautada pela ética, por compromisso político e cristão invejável.
Digo, sem medo de errar, que ele é o maior patrimônio que o PT
possui em nível nacional.

Como estava dizendo, muitos ignoram ou mesmo restringem as
ações do MDS, que têm a sua frente o Ministro Patrus Ananias, ao
Bolsa-Família, o que não é verdade, pois existem inúmeras entidades
que têm projetos de geração de trabalho e renda. Na verdade, os
primeiros recursos que tivemos aqui foram como um ensaio para o
Minas sem Fome e vieram justamente desse Ministério.

Foram emendas parlamentares, mas que saíram do MDS, com
financiamento por meio do Consea. Na verdade, transferiram-se
vários recursos de geração de trabalho e renda, seja para
associações comunitárias, seja para a agroindústria. Agora, foi
intensificado. Os recursos passam para as entidades, desde que
apresentem um projeto viável. São padarias comunitárias, lavouras
comunitárias.

O Ministro Patrus Ananias sempre discorda quando lhe interrogam
qual é a porta de saída do Bolsa-Família. Concordo com ele. Na
verdade, precisamos ter porta de entrada, nunca de saída. E os
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projetos de geração de trabalho e renda, com recursos do MDS, têm
sido essas portas de entrada para a dignidade, para a autonomia
econômica dos pobres deste país e, de modo muito carinhoso, dos
nossos pobres de Minas Gerais.

Se o Brasil avança rumo à autonomia econômica, terá crédito, e não
mais dívida. Tivemos avanços na questão social e na agricultura.
Sabemos que precisamos avançar ainda na questão agrária, na
reforma agrária. Mas o que amarra o avanço na questão agrária é o
modelo. E, para mudar o sistema, é preciso unir as forças políticas.
Lamentavelmente, há forças políticas que puxam para trás. São
aqueles do tipo “quanto pior, melhor”, porque não têm compromisso
com o povo, mas com o poder. O “quanto pior” é que dá as condições
para determinadas pessoas ascenderem ao poder. Lamentavelmente.
Portanto, não são políticos, pois política é o compromisso com o bem
comum, e nunca consigo mesmo ou com determinado grupo.

Então, tivemos avanços na questão agrícola. Infelizmente, não
tivemos o mesmo avanço na questão agrária, por falta de
comprometimento de outras forças para renovar o modelo. Enquanto
não houver comprometimento dos governos, nas instâncias nacional,
estadual e municipal, não teremos como avançar. Enquanto não
houver abertura maior para a participação do povo, dos sem-terras;
enquanto não mudarmos essa idéia de que, para ter desenvolvimento
industrial, vale sacrificar os agricultores familiares, não vamos
avançar.

Como esta Casa pode ver na visita ao projeto da usina hidrelétrica
de Murta, que não saiu. Ainda bem, porque, inicialmente, iriam
desapropriar mil agricultores familiares. Foi uma visita desta Casa que
forçou uma revisão do projeto. Mas, ainda, por mais que muitos
defendam a questão da energia, é uma forma de pressionar e levar a
sociedade a ter uma idéia de que, de fato, falta energia. Mas a própria
Minas Gerais está exportando energia. Esse apagão é conversa fiada.

É uma maneira de a sociedade abrir as portas para que os grandes
empresários invistam nesse “filé”, como podemos chamar a produção
de energia, mas muito mais na perspectiva da venda e ainda, como
tem sempre ressaltado o nobre colega Deputado Weliton Prado,
mantendo-a como a energia mais cara do Brasil, ainda que seja Minas
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um Estado que tanto produz e transmite energia elétrica.
Outro avanço que temos de destacar é o da área da educação, nas

universidades federais, com vários câmpus. Só em Minas Gerais,
foram contemplados o Triângulo, o Jequitinhonha; tivemos ainda a
extensão do câmpus da Universidade Federal de São João del-Rei
para o Alto Paraopeba, contemplando sobretudo Ouro Branco,
Congonhas e Conselheiro Lafaiete. Ou seja, tivemos avanços na
educação. Com a ampliação de universidades, as novas
universidades e o ProUni, milhões de jovens hoje têm acesso ao curso
superior, de que antes estavam excluídos. Até há pouco tempo, um
curso superior era, lamentavelmente, para quem tinha dinheiro, e as
universidades federais eram para os ricos, que, com uma formação
em colégios particulares, eram os que tinham condições de ser bem-
sucedidos no vestibular e ingressar nessas universidades federais.

O Brasil, então, avança. Passa a ser credor externo sem
comprometer as políticas públicas no âmbito social, sobretudo, como
destaco, na educação nas universidades federais, com o ProUni
facilitando a formação superior.

Isso sem contar, nobres colegas Deputados, Deputado Paulo
Guedes, o avanço que tivemos na formação técnica nos Cefets,
sucateados nos governos anteriores. Só em Minas Gerais foram
abertas inúmeras unidades nesses últimos anos, com a proposta de
avançarmos ainda mais neste ano - Ouro Branco é um exemplo;
também a extensão do Cefet a Montes Claros, que estamos
discutindo; e à região de Muriaé.

Ou seja, estamos avançando. Esse é um governo que vai
demarcando espaço e garantindo a dignidade do ser humano, no seu
interior, e libertando-se das unhas da grande águia norte-americana.
Para nós, é motivo de orgulho poder reafirmar o jeito de governar do
PT. Ele tem de avançar mais e rever a sua prática partidária e o jeito
de governar e legislar, mas não é igual aos outros. Já fez a diferença.
Precisamos, sim, ter a humildade de reconhecer as nossas falhas,
mas é inegável o avanço que conseguimos dar ao nosso país. Aliás,
avanços que conseguimos fazer no âmbito do País, assim como em
Belo Horizonte, Ipatinga, Ouro Branco, Lafaiete, Congonhas, Varginha
e outros Municípios. Ou seja, onde o PT governou, ele mostrou a
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diferença. E onde as lideranças do PT, com mandatos, conseguiram
implantar o Orçamento Participativo e um sistema de maior
transparência e participação popular, o avanço foi ainda maior. Quem
não foi ousado, lamentavelmente, não permitiu os avanços.

De qualquer forma, queremos parabenizar o Presidente Lula por
mais essa conquista do seu governo, e os Ministros que não abriram
mão da questão social e da qualidade de vida. Poderíamos destacar
os inúmeros avanços que tivemos na área habitacional, mas, para
encerrar, Presidente, quero apenas ressaltar que o Ministro Patrus
Ananias foi um dos grandes responsáveis para que houvesse um
avanço na questão econômica sem retrocesso na área social.

Mais que isso, permitiu, na mesma celeridade, um avanço na
questão social, na qualidade de vida para todo o nosso povo,
sobretudo para os mais pobres. Muito obrigado.

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

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs.
Deputados, público presente, todos os mineiros que nos acompanham
pela TV Assembléia, o primeiro assunto que nos traz aqui é uma
informação. Esta Casa, por meio da Comissão do Trabalho, estaria se
reunindo numa audiência pública amanhã, às 10 horas, em Montes
Claros, para discutir os efeitos, os impactos sociais e as questões
resultantes das demissões de funcionários do grupo Coteminas. Em
virtude da internação do Vice-Presidente José Alencar, que aconteceu
ontem, a Deputada Rosângela Reis, Presidente da Comissão,
comunicou ao Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente desta Casa,
a suspensão da audiência pública, deixando em aberto para que seja
escolhida uma nova data, que poderá ser na próxima semana.
Compreendemos a situação, e gostaria de aproveitar este espaço
para tornar público e comunicar a todos os servidores da Coteminas,
às autoridades de Montes Claros e às centrais sindicais que estavam
mobilizadas para a audiência que ela foi suspensa temporariamente e
que, na próxima semana, divulgaremos a nova data em que será
realizada.

Outro motivo que nos traz a esta tribuna é novamente para relatar as
dificuldades imensas em que vive a região Norte do Estado devido à
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seca castigadora, que já dura mais de um ano. Estivemos, na terça-
feira, com o Vice-Presidente José Alencar, quando conseguimos levar
todos os Deputados Federais e Estaduais votados no Norte de Minas.
Estiveram presentes também a Secretária de Estado Elbe Brandão; o
Athos Avelino, Prefeito de Montes Claros, que organizou a caravana;
o Valmir Morais, Presidente da Associação dos Municípios da Área
Mineira da Sudene - Amams -; o Abelardo Pimenta, Presidente da
Associação dos Vereadores da Área Mineira da Sudene; e
representantes de classes do Sindicato dos Produtores Rurais
daquela região. Entregamos uma série de reivindicações para o Vice-
Presidente levar ao Presidente Lula, a fim de que ele tome uma
medida urgente para que a região consiga respirar e o caos não se
instale de vez no Norte de Minas.

Entre os pedidos que levamos ao Presidente da República,
podemos destacar cinco pontos. O primeiro é a suspensão imediata
de todas as execuções que estão sendo feitas pelo Banco do Brasil e
pelo Banco do Nordeste contra os produtores que devem aos bancos
naquela região. Com 12 meses de seca consecutiva, é impossível que
qualquer produtor consiga honrar seus compromissos com as
instituições financeiras.

A segunda reivindicação é que o governo autorize os Bancos do
Brasil e do Nordeste a renegociar as dívidas vincendas e vencidas,
dando prorrogação de dois anos imediatamente, para que os
produtores de pequeno, médio e grande portes da agricultura familiar
da nossa região tenham condições de recuperar as suas
propriedades.

Sr. Presidente, tivemos uma perda de 70% do pasto da nossa
região. Os produtores estão sem saber o que fazer com o rebanho.
Até para vender está difícil, pois os impostos cobrados pelo Estado
inviabilizam a venda do gado.

Precisamos urgentemente - aí, vem a terceira reivindicação que
entregamos ao Vice-Presidente José Alencar - da abertura de linhas
de crédito para que imediatamente esses produtores tenham condição
de  formar outras pastagens a fim de chegarem ao período mais
crítico - junho, julho, agosto e setembro - com o seu rebanho ainda
vivo.
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Solicitamos ainda ao Vice-Presidente que interfira junto ao Ministério
da Integração Nacional para que sejam liberados imediatamente os
recursos orçamentários do DNOCS e da Codevasf como um socorro
às comunidades rurais que estão sem água para beber.

Por último, solicitamos a ele que interceda junto à Aneel para que
autorize a Cemig disponibilizar para a nossa região os benefícios da
tarifa noturna para os sábados, domingos e feriados - dias da semana
que não têm utilização da energia, ou seja, há energia sobrando. A
região poderia utilizá-la para irrigar nos feriados e nos finais de
semana, tendo condições de frear um pouco os grandes prejuízos que
a classe vem tendo na região.

A Deputada Elisa Costa (em aparte) - Deputado Paulo Guedes,
gostaria de parabenizá-lo pela luta em defesa do Norte de Minas, pelo
Deputado combativo que está demonstrando ser nesta Casa, pela
defesa junto aos órgãos federais no Estado de políticas públicas de
combate a seca, pela iniciativa, pela atuação em todo o Norte de
Minas e pela representação digna no Estado e na região.

Aproveito a oportunidade para hipotecar a minha solidariedade a
Montes Claros, às famílias de todos os trabalhadores e todas as
trabalhadoras da Coteminas. Por meio do sindicato dos tecelões e do
Vice-Prefeito Sued, chegou à Bancada do PT a reivindicação dessa
audiência pública em Montes Claros. De fato, é importante avaliar com
a própria Coteminas, os órgãos públicos, a Prefeitura, a Câmara,
enfim, as lideranças de Montes Claros a busca de alternativas de
desenvolvimento, para que as famílias, que, aliás, são muitas, não
fiquem desamparadas. O impacto social e econômico é muito alto
para uma cidade como Montes Claros. Portanto, haver, de uma vez,
mais de 800 famílias com pais de família desempregados merece uma
reflexão e um comprometimento de todas as forças.

V. Exa. já tem realizado um trabalho para se pensarem alternativas
não somente de combate à seca, mas também para gerar emprego,
trabalho e dignidade para o Norte de Minas. Um abraço solidário a
Montes Claros e a todas as famílias. Espero que haja alternativas de
desenvolvimento. Sabemos que a modernização das empresas, ou
seja, o progresso, jamais pode trazer prejuízo às famílias e à
população sem que haja efetivamente construção de alternativas.
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Parabéns pelo trabalho e pela luta. Obrigada.
O Deputado Paulo Guedes - Obrigado, Deputada Elisa Costa. Todos

esses esforços que fazemos junto ao governo federal precisamos
intensificá-los para que o governo de Minas Gerais verifique o que
pode ser feito para socorrer, Deputado Almir Paraca, a nossa região,
que passa por uma situação muito difícil.

Em dezembro estivemos, a bancada dos Deputados votados no
Norte de Minas e várias autoridades, com o Governador Aécio Neves,
que anunciou uma série de medidas que iria, de certa forma, amenizar
a situação. Mas isso ficou somente no anúncio, Deputada Elisa Costa,
pois essas medidas ainda não chegaram de forma efetiva à região. O
Governador anunciou naquela ocasião uma linha de crédito de
R$20.000.000,00 para os produtores recuperarem suas pastagens.
Aliás, um valor quase insignificante, pois, se dividirmos a quantia para
os mais de 200 mil produtores na região, não serão nem R$100,00
para cada um. Mesmo assim, já seria alguma coisa. Esses
R$20.000.000,00 também não saíram - seria por meio do BDMG, que
não possui agência na região -, e ficou quase que somente no
anúncio. Outras medidas anunciadas, como a compra de uma
patrulha mecanizada para ajudar na recuperação das nascentes, nos
pequenos barramentos; as caixas - d’água; as tubulações e os poços
artesianos, também não chegaram.

Da mesma forma, naquele dia, Deputada Elisa Costa, o Governador
determinou ao Presidente da Cemig, que se encontrava na região,
que fizesse a energização dos poços artesianos, já perfurados e
equipados. A maioria deles, há três anos, foram perfurados nas
comunidades pelo DNOCS, que os equipou, fez caixa-d’água, a
redistribuição da energia, e muitos estão ao lado, a 30m, porém a
Cemig recusa-se a ligar esses poços artesianos. Nós não entendemos
o motivo disso. O Governador determinou ao Presidente da Cemig,
mas até agora a ordem não foi cumprida.

Aliás, Deputado Almir Paraca, solicitaremos uma nova audiência
com o Governador para saber por que as medidas anunciadas por ele
não foram implementadas pelas secretarias competentes, pela Cemig
e pela Copasa.

O Deputado Almir Paraca (em aparte) - Nobre Deputado Paulo
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Guedes, queremos parabenizá-lo por sua atuação, pela gestão
dedicada e incisiva em defesa dos interesses da população, das
comunidades do Norte de Minas. Sou testemunha do seu trabalho.
Em algumas ocasiões, encontramos com o Deputado percorrendo os
Municípios.

Vou ao Norte de Minas com bem menos freqüência que o Deputado
Paulo Guedes, porque o foco da sua atuação é na região. Costumo
dizer que somos de uma região que é prima-irmã do Norte, o Noroeste
de Minas, porque possui uma cultura similar e problemas muito
parecidos. E temos acompanhado com dedicação a seca no Norte de
Minas, que está muito mais intensa que no Noroeste. Fazemos votos
de que, efetivamente, o seu esforço seja coroado de sucesso e que
encontremos possibilidades de amenizar as dificuldades da população
no Norte de Minas.

Não fossem, nobre Deputado - V. Exa. sabe muito bem disso, e a
Deputada Elisa Costa também -, os recursos do programa Fome Zero,
a maioria deles oriundos do Ministério do Desenvolvimento Social,
aportados em grande volume no Norte de Minas por meio do Idene,
não poderíamos nem avaliar a situação daquela região neste
momento. Apesar de toda a assistência dos diversos programas
desenvolvidos pelo Idene, com recursos do Ministério do
Desenvolvimento Social, do governo Lula, a situação ainda é muito
grave. Portanto apoiamos o trabalho do Deputado e esse apelo ao
governo do Estado para que, de fato, se associe aos esforços já
empreendidos pelo governo federal a fim de conseguirmos solucionar
a calamidade no Norte de Minas. Parabéns pelo trabalho e sucesso.

O Deputado Paulo Guedes - Muito obrigado, Deputado Almir
Paraca. Isso é verdade. Se não fossem os programas sociais do
Bolsa-Família, do Pronaf, que está financiando a agricultura familiar
em nossa região, do Programa Leite pela Vida, e tantos outros
programas do nosso governo, a situação seria muito pior.

Há uma agravante, Deputada Elisa Costa: hoje muita gente reclama
que o dinheiro que recebe do Bolsa-Família - infelizmente há famílias
que não estão podendo comprar alimento - está sendo usado para
pagar a conta da Cemig, que triplicou de valor nos últimos anos.

Precisamos fazer com que o governo do Estado e a Companhia
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Energética de Minas Gerais façam um estudo para diminuir o valor da
conta de energia, pois ela está inviabilizando a vida de muitos em
nossa região.

Por último, quero, mais uma vez, chamar a atenção da Copasa, do
governo do Estado e das Prefeituras de Belo Horizonte e dos
Municípios da Região Metropolitana, a fim de que façam um esforço
imediato para realizarem obras de infra-estrutura para o tratamento de
esgoto sanitário da Grande BH.

Choveu muito menos neste ano que no ano passado. E, no ano
passado, tivemos um sério problema no Rio São Francisco, o qual
tende a se agravar neste ano. A coleta de esgoto que está sendo feita
precisa ser direcionada para as estações de tratamento - o que não
está ocorrendo -, pois está sendo jogado sem nenhum tratamento no
Rio das Velhas. Isso precisa ser resolvido imediatamente, com o risco
de chegarmos no mês de maio e os ribeirinhos se sentirem proibidos
de tomar banho no rio, de beber água e pescar, atingindo mais de 500
mil habitantes daquela região.

Portanto deixo aqui um alerta ao governo do Estado, às Prefeituras
da região e à Copasa de que o Norte de Minas se está organizando e
de que não vamos permitir que isso continue acontecendo.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Rosângela Reis.

A Deputada Rosângela Reis - Cumprimento o Sr. Presidente os
meus nobres pares, a imprensa, os telespectadores da TV Assembléia
e o nosso amigo e companheiro Deputado Estadual de Rondônia. É
um prazer recebê-lo aqui. Primeiramente, agradeço à Deputada Elisa
Costa por me dar a oportunidade de me pronunciar, ao mudar a
ordem da fala.

Sr. Presidente, neste momento, quero reafirmar o meu compromisso
com Minas Gerais. Já estamos no segundo ano de mandato, e, na
minha avaliação, esse primeiro ano de trabalho foi exitoso nesta Casa,
pois pudemos contar com os nossos companheiros de trabalho.

Represento as regiões do Leste de Minas e do Vale do Aço, para as
quais obtivemos grandes resultados, desde reforma de escolas,
construção de quadras, construções de policlínicas e várias obras e
atividades. Essas ações só ampliaram o trabalho que já vem sendo
realizado ao longo dos anos pelo nosso Governador Aécio Neves.
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Sabemos que ainda há muito que fazer. Na discussão do veto sobre
os alimentos transgênicos, ouvimos o Deputado Antônio Júlio dizer
que os Deputados estão inertes numa situação por causa da
conjuntura em que se encontra a corrupção no País. Hoje, o conceito
de político para o povo muitas vezes é baixo.

Quando se faz política pelo ideal, pela vontade de trabalhar em prol
da população e pela luta, o entusiasmo nunca pára. Nesta Casa, Sr.
Presidente, sabemos que há muitos Deputados que estão com esta
vontade e com este sonho de contribuir para o seu Município.
Sabemos que a representação de cada um se faz presente pelo
compromisso, pela atuação e pelo trabalho que tem feito nesta Casa.

Gostaria de falar também sobre o trabalho do Ceter, um Conselho
Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de Renda no Estado de
Minas gerais. Trata-se de um Conselho importante, que vem
desenvolvendo um trabalho sério, com uma comissão composta por
membros da Secretaria de Planejamento e Gestão, da Secretaria de
Agricultura, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, da
Secretaria de Turismo, da Superintendência Regional do Trabalho;
com representantes dos empregadores do Sebrae, da Faemg, da
Fetaemg, da Fiemg, do Senai, da Fecomércio, da Ocemg; e
representantes dos trabalhadores da CUT, da Força Sindical, da CGT,
da Fetaemg, da Social Democracia Sindical - SDS - e da Fettominas.
Esse Conselho tem feito um trabalho importante e sério na busca de
políticas públicas de fomento e apoio à geração de trabalho e renda e
à qualificação profissional no Estado.

Gostaria de registrar o nome do Dr. Antônio Amábile, que
recentemente assumiu a Presidência do Ceter e está dando os
primeiros passos de atuação, de trabalho no Estado de Minas Gerais.
O Conselho está indo até as regiões, fazendo com que haja a
interação dos conselhos de Estado e dos conselhos municipais de
trabalho e emprego. Foi detectado que os conselhos são poucos no
Estado, que os Municípios precisam fomentar ainda mais os
conselhos municipais, para que haja qualificação do trabalhador e
inserção das pessoas no mercado de trabalho.

A Secretaria de Estado tem feito um trabalho brilhante no que tange
à qualificação dos trabalhadores por meio dos recursos do Fundo de
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Amparo ao Trabalhador. A qualificação profissional desses
profissionais tem sido feita hoje, em vários Municípios, por meio das
Prefeituras e de várias entidades sérias, que têm realizado essa
qualificação profissional. Trata-se de um serviço que tem dado certo.

Quero reafirmar aqui a disposição da Comissão do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social para fazer esse trabalho em conjunto
com o Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e Geração de
Renda.

A discussão da política de emprego e renda sempre será discutida
com muito vigor e com muito interesse pelos Deputados desta Casa.
Temos acompanhado, no Estado e no País, um crescimento industrial
muito grande. Há necessidade de se investir na qualificação.

O grande gargalo, hoje, é a falta de qualificação de pessoas para
ocupar uma vaga no mercado de trabalho. Quero ressaltar um
trabalho belíssimo, do qual participamos, lançado pelo nosso
Governador no ano passado. Refiro-me ao Programa de Educação
Profissionalizante - PEP -, do governo do Estado, que tem como meta
a qualificação de 110 mil técnicos no ano de 2008. A primeira remessa
vai qualificar 30 mil alunos. O não-investimento por parte do governo
federal na educação técnica deixou uma lacuna muito grande. Houve
um incentivo para os cursos superiores, mas abriu-se essa lacuna nas
empresas. Existem as vagas nas empresas para técnicos, mas não
existem pessoas qualificadas para ocupar essas vagas; por isso o
governo do Estado está fazendo esse investimento.

Quero aqui parabenizar a Secretária Vanessa Guimarães pelo
sucesso desse programa. O objetivo do PEP é oferecer educação de
qualidade e oportunidades reais de trabalho aos jovens. O programa
usa a estrutura das escolas que oferecem ensino médio e das
instituições filantrópicas e privadas, compondo a Rede Mineira de
Formação Profissional. Isso faz chegar o serviço à população com
mais rapidez. Vejo que agora há uma nova perspectiva para esses
jovens mineiros em nosso Estado. Aquele jovem que não tem
condição de pagar por um curso técnico poderá fazê-lo gratuitamente,
sendo o curso pago pelo governo do Estado. Além de beneficiar
alunos que estão cursando o 2º e o 3º ano do 2º grau, beneficia
também jovens com idade entre 18 e 24 anos que já tenham diploma
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de ensino médio. Esses jovens têm agora mais uma forma de voltar
às salas de aula para profissionalizarem-se e disputarem em melhores
condições uma vaga no mercado de trabalho.

Por fim, quero lembrar e convocar os Deputados que compõem a
Frente Parlamentar em Defesa da Duplicação da BR-381 para a
manifestação a ser realizada na próxima terça-feira, dia 26, às 9
horas, em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal, no trecho
próximo ao Município de Santa Luzia. Quero citar o nome de V. Exa.,
Sr. Presidente. Sei que mais de 70 Deputados assinaram a Frente
Parlamentar em Defesa da Duplicação da BR-381, mas buscamos
formar um grupo de Deputados da região para fazermos uma
manifestação em prol da vida. Os Deputados José Henrique,
Rosângela Reis, Juninho Araújo, Elisa Costa, Wander Borges,
Vanderlei Miranda, Ronaldo Magalhães, Durval Ângelo e Vanderlei
Jangrossi, no dia 26, às 9 horas, estaremos em frente ao posto da
Polícia Rodoviária Federal, no trecho próximo ao Município de Santa
Luzia, conscientizando aqueles motoristas que trafegam por lá, porque
várias vidas já foram ceifadas naquela BR.

É inadmissível que fiquemos aguardando uma ação do governo
federal sem fazer nada nesta Casa. Essa Frente é o primeiro passo
para que possamos chegar ao governo federal, dialogar e fazer com
que o recurso existente de R$1.600.000.000,00 seja investido na
duplicação da BR-381.

O Deputado Juninho Araújo (em aparte) - Deputada Rosângela Reis,
solicitei um aparte apenas para parabenizá-la pelo pronunciamento e
por seu trabalho em prol de Minas Gerais e do nosso Vale do Aço.

Reafirmo aqui o nosso apoio à Frente Parlamentar em Defesa da
Duplicação da BR-381. Na terça-feira, estaremos lá, às 9 horas da
manhã. Aproveitamos, inclusive, para convocar os demais Deputados
que puderem estar conosco nessa data. Como Vice-Presidente da
Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas, estivemos
em Brasília, com o Ministro, que garantiu essa verba para a
duplicação da BR-381. Temos, então, de acelerar esse processo, unir
forças, como V. Exa. está fazendo muito bem com sua liderança, com
o seu trabalho, bem como de outros Deputados desta Casa, para que
essa verba, já separada pelo governo federal, seja aplicada mais
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rapidamente.
Essa demora está ocasionando perdas de vidas. Como V. Exa.

disse muito bem, é a rodovia da morte. Nós, que passamos muitas
vezes por semana nesse trecho da BR-381, vemos momentos de
tristeza, famílias que perdem parentes queridos em acidentes graves.

Acreditamos que está na hora de darmos um basta nessa situação.
Já passou da hora de essa BR ser duplicada. É o momento de esta
Assembléia, de os Deputados cobrarem não só do governo federal
mas de todos nós. Todo cidadão que passa por essa estrada, em
Minas Gerais, tem o dever de brigar e defender a duplicação dela.

Parabéns, Deputada Rosângela Reis. Continue com sua liderança
na defesa de Minas Gerais.

A Deputada Rosângela Reis - Obrigada, Deputado Juninho Araújo.
O Deputado Ronaldo Magalhães (em aparte) - Rosângela, quero

apenas parabenizá-la pelo trabalho na Liderança da Frente
Parlamentar em Defesa da Duplicação da BR-381. Desde o primeiro
dia em que tomamos posse, V. Exa. vem liderando e fazendo um
esforço muito grande para que realmente possamos ter, em breve, um
resultado positivo nessa empreitada.

Esteja certa, Deputada, de que estaremos juntos nessa luta.
Conheço bem essa estrada. Passo cotidianamente por ela e vejo o
perigo que ela nos traz, com mortes e acidentes. Entendo que, se há
boa-vontade do governo federal, temos de estar juntos, governos
federal e estadual e parlamento, para alcançarmos o resultado e para
que essa obra fique pronta dentro do cronograma estabelecido, a fim
de que o Brasil possa se desenvolver. Essa estrada não é só de
Minas, mas do Brasil, pois liga São Paulo ao Nordeste brasileiro,
cortando todos os Estados.

Trago, então, o meu apoio a V. Exa. No dia 26, às 9 horas da
manhã, estaremos lá, fazendo um manifesto, somando esforços,
inclusive da imprensa, para transformar esse projeto numa realidade.
Parabéns, Deputada.

A Deputada Rosângela Reis - Obrigada, Deputados Ronaldo
Magalhães, que também é daquela região, da cidade de Itabira, e
Juninho Araújo, que é do Vale do Aço.

Essa força de vocês, junto com a nossa, possibilitará uma ação
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concreta, por meio da qual haja uma repercussão em todo o Estado,
chegando ao Ministro dos Transportes e ao Diretor-Geral do DNIT,
para que aconteça, o mais rápido possível, o início das obras da BR-
381.

Como vocês disseram, várias vidas foram ceifadas, pois, em
diversos horários, muitos trafegam naquela rodovia. Com o
crescimento industrial que haverá naquela região, ficará inviável
deixar tudo da forma como está, pois haverá uma intensificação de
trânsito muito maior.

Assim, precisamos trazer, o mais rápido possível, tranqüilidade
àquele povo, a todos que trafegam por aquela BR, bem como às
empresas que necessitam fazer o transporte de passageiros, enfim,
aos Municípios. Esperamos alcançar um grande êxito neste ano de
2008, qual seja dar início a essa obra.

Não podemos deixar esse assunto no esquecimento. Devemos
cobrar diariamente dos governos a completa duplicação, e o objetivo
da Frente é acompanhar todas as etapas da obra de duplicação.

Novamente peço o apoio valioso de cada um dos senhores.
Precisamos estar atentos e engajados nessa luta. Cada um de nós
tem de dar sua contribuição. Essa é uma importante obra para todas
as regiões de Minas Gerais e para o nosso país. Muito obrigada,
Presidente.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, público das galerias e da TV Assembléia, estamos aqui,
nesta tarde, fazendo uso da tribuna, para expor-lhes uma
preocupação que entendemos ser de todo Estado.

É do conhecimento de todos que o Programa Nacional de
Universalização do Acesso e Uso de Energia Elétrica, que ficou
popularmente conhecido como Luz para Todos, foi lançado pelo
governo federal em 2004 e tinha como objetivo levar energia elétrica
para a população do meio rural, universalizando o acesso a essa
energia no Brasil, uma demanda histórica, um sonho antigo. Todos
nós que temos vínculos com a área rural de Minas Gerais sabemos da
importância desse programa.
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A ligação da energia elétrica até os domicílios, prevista no programa,
é gratuita, e as famílias sem acesso à energia estão, majoritariamente,
nas localidades de menor IDH. São as famílias de baixa renda. Cerca
de 90% dessas famílias têm renda inferior a três salários mínimos, e
80% estão no meio rural.

Por essas informações, ficam claras a dimensão e a importância do
programa Luz para Todos, e estamos aflitos porque a nossa região, o
Noroeste de Minas, assim como o Norte de Minas, o Jequitinhonha e
o Mucuri, exatamente as regiões mais empobrecidas do Estado, as
regiões de menor IDH do Estado, ainda não foram plenamente
atendidas pelo Luz para Todos.

Estamos acompanhando tudo de perto. Propusemos e realizamos
diversas audiências públicas em várias regiões, em várias cidades de
Minas. Particularmente participei das audiências no Noroeste e no
Norte do Estado. Desde junho do ano passado, após o vencimento do
último contrato com as concessionárias, particularmente com a Cemig,
estamos assistindo a uma lengalenga, a um disse-que-disse, e o
programa está paralisado.

O mais grave de tudo é sabermos que não faltam recursos. Os
recursos do governo federal estão disponíveis, e há recursos do
governo do Estado, como os aplicados até então pela Cemig, que
obteve lucros, como anunciado recentemente. Então, não é também
por falta de recursos da Cemig que o programa está paralisado.

Queremos, publicamente, solicitar o apoio do nobre Presidente, dos
Deputados presentes, das Lideranças desta Casa e do governo, de
modo a sensibilizarmos o Governador do Estado a fim de que ele
oriente a Cemig na resolução das questões contratuais, das
dificuldades referentes à formalização desse contrato, tendo em vista
a retomada do programa Luz para Todos em Minas Gerais. Esse
programa foi lançado em 2004, e seu encerramento está previsto para
31/12/2008.

De acordo com o último levantamento anunciado pela Cemig, havia
140 mil ligações a serem executadas em nosso Estado. Conforme a
última negociação veiculada pela imprensa, a Cemig apresentava um
contrato em que se propunha realizar 70 mil ligações. Os jornais de
hoje noticiam que, na última proposta efetivamente apresentada pela
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Cemig, as ligações estão sendo reduzidas para 55 mil. Portanto, a
Cemig apresenta 140 mil ligações no primeiro momento; quando se
abre a negociação do terceiro e último contrato, vem reduzindo para
70 mil, talvez em virtude do calendário apertado; e agora apresenta 55
mil ligações. Diante disso, não admitiremos que o Noroeste, o Norte, o
Jequitinhonha e o Mucuri sejam atingidos dessa maneira.

Os Deputados do Norte de Minas vêm a esta tribuna apresentar as
dificuldades da região - conhecemos e entendemos a situação do
Norte de Minas e somos solidários com todas as suas causas -, e
sabemos que, se o Luz para Todos não chegar à referida região, as
dificuldades dos produtores, que já têm tantos problemas, serão
intensificadas. Essa é a situação também do Noroeste, do
Jequitinhonha e do Mucuri. É imprescindível que o governo do Estado
tome uma decisão, oriente a Cemig, intervenha, se necessário, para
efetivar a formalização do último contrato.

Segundo os jornais de hoje, Minas Gerais e Goiás vão solicitar a
prorrogação do Luz para Todos. É triste perceber que outras unidades
da Federação que têm menos capacidade de execução, que não
detêm empresas com o porte, a qualidade, a extensão e a capacidade
operacional da Cemig, já realizaram plenamente suas atividades,
zerando praticamente a demanda do Luz para Todos, enquanto Minas
Gerais fica para trás. Ou seja, nosso Estado vai ter de solicitar a
prorrogação de um programa nacional para atender a suas
necessidades, uma vez que ficou para trás na execução do programa.

É importante dizer que outras empresas mineiras que também
operam com o Luz para Todos praticamente concluíram seu
programa. Tenho em mão o jornal “Diário do Comércio” de hoje,
segundo o qual a Companhia Força e Luz Cataguazes-Leopoldina, a
empresa elétrica Bragantina S.A. e a Companhia Luz e Força de
Mococa praticamente zeraram a demanda nas áreas de atuação, no
que se refere ao Luz para Todos.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, fazemos um apelo insistente e
veemente à Liderança do Governo nesta Casa, a fim de resolvermos
essa questão, ou seja, para que o Luz para Todos seja retomado.
Todas as empresas contratadas, terceirizadas pela Cemig,
desativaram seus parques no interior. Como sabemos, uma vez
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assinado o contrato, haverá uma demora de meses, visto que as
empresas terão, novamente, de promover suas instalações, montar
sua estrutura, a fim de levarem o Luz para Todos ao meio rural.

Para finalizar, Sr. Presidente, registro que ontem participei de uma
audiência na Aneel com os parlamentares Weliton Prado e Carlin
Moura, desta Casa, e com vários Deputados Federais, entre eles o
Deputado Elismar Prado e a Deputada Maria do Carmo, e com o
Presidente estadual do PT.

Ficou acertado, entre outras coisas, que a audiência pública que
será realizada aqui, em Minas Gerais, no dia 28, para tratar da
equalização da tarifa de energia elétrica do Estado, mudou de lugar,
passando para o Minascentro, exatamente para acolher um número
maior de pessoas.

Estamos aproveitando este momento para convidar todas as
lideranças das localidades de Minas Gerais onde o programa Luz para
Todos também não foi plenamente executado que participem dessa
audiência pública. Tragam suas demandas, suas necessidades e suas
aflições, porque a Aneel precisa ter conhecimento. Com o sabor da
emoção daqueles que estão na ponta e estão aguardando há anos. Já
entraram em listas de cadastramento, mas até agora não foram
atendidos pelo Luz para Todos.

Sabemos que essa revisão tarifária é um processo normal. Não
precisa virar um cavalo-de-batalha aqui entre nós. Não precisamos
tensionar tanto, mas é fundamental que a população participe e use
do seu espaço manifestando-se, procurando compreender um pouco
mais como se constrói a definição do valor da tarifa de energia
elétrica, e participe desse processo, até ajudando a sensibilizar a
câmara técnica da Aneel que deliberará sobre a tarifa da energia
elétrica da Cemig em Minas Gerais.

Renovamos o convite para a participação da população, no dia 28,
da audiência pública da Aneel, que discutirá e ouvirá a população,
para definir o valor exato da tarifa da energia elétrica em Minas
Gerais. Muito obrigado, Sr. Presidente, agradecemos a todos.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

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

Designação de Comissões
O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre a Proposta de Emenda
à Constituição nº 40/2007, do Governador do Estado, que altera o § 1º
do art. 24 da Constituição do Estado. Pelo BSD: efetivo - Deputado
Luiz Humberto Carneiro; suplente - Deputado Dalmo Ribeiro Silva;
pelo PMDB: efetivo - Deputado Gilberto Abramo; suplente - Deputado
Adalclever Lopes; pelo DEM: efetivo - Deputado Jayro Lessa; suplente
- Deputado Gustavo Valadares; pelo PV: efetivo - Deputado Agostinho
Patrús Filho; suplente - Deputado Rômulo Veneroso; pelo PP: efetivo -
Deputado Gil Pereira; suplente - Deputado Vanderlei Jangrossi.
Designo. Às Comissões.

Comunicação da Presidência
A Presidência informa ao Plenário que foi recebido e aprovado, nos

termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, o Requerimento nº
1.866/2008, da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os
fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Saúde - aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, em 20/2/2008, dos
Requerimentos nºs 1.788 a 1.796/2008, e 1.798 e 1.799/2008, da
Comissão de Participação Popular; de Meio Ambiente - aprovação, na
2ª Reunião Ordinária, em 20/2/2008, do Projeto de Lei nº 1.709/2007,
da Deputada Cecília Ferramenta, e do Requerimento nº 1.770/2008,
do Deputado Doutor Viana; de Educação - aprovação, na 2ª Reunião
Ordinária, em 20/2/2008, do Projeto de Lei nº 1.551/2007, do
Deputado Arlen Santiago, e dos Requerimentos nºs 1.669/2007, do
Deputado Carlos Pimenta, 1.673/2007, do Deputado Deiró Marra,
1.678/2007, do Deputado Jayro Lessa, 1.686/2007, da Comissão de
Participação Popular, 1.706/2007, do Deputado Jayro Lessa,
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1.721/2007, do Deputado Weliton Prado, 1.742/2008, do Deputado
Adalclever Lopes, 1.745 e 1.747/2008, do Deputado Sávio Souza
Cruz, 1.775, 1.781 e 1.797/2008, da Comissão de Participação
Popular, e 1.818/2008, da Comissão de Direitos Humanos; de Turismo
- aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, em 20/2/2008, do
Requerimento nº 1.801/2008, do Deputado Jayro Lessa; do Trabalho -
aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, em 20/2/2008, dos Projetos de
Lei nºs 1.401 e 1.814/2007, do Deputado Célio Moreira, 1.860/2007,
do Deputado Wander Borges, e dos Requerimentos nºs 1.776, 1.779 e
1.780/2008, da Comissão de Participação Popular; e de Assuntos
Municipais - aprovação, na 2ª Reunião Ordinária, em 20/2/2008, dos
Requerimentos nºs 1.765 e 1.766/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva, 1.768/2008, do Deputado Doutor Viana, e 1.803 a 1.817/2008,
do Deputado Dinis Pinheiro (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos

do inciso VIII do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos do
Deputado Leonardo Moreira (24), solicitando a retirada de tramitação
dos Projetos de Lei nºs 1.712, 1.726, 1.748, 1.749, 1.750, 1.751,
1.753, 1.802, 1.804, 1.809, 1.810, 1.811, 1.812, 1.813, 1.830, 1.831,
1.832, 1.833, 1.834, 1.835, 1.836, 1.837, 1.838 e 1.851/2007
(Arquivem-se os projetos.); nos termos do inciso XVI do art. 232 do
Regimento Interno, requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva,
solicitando a inclusão em ordem do dia do Projeto de Lei nº
1.499/2007; e, nos termos do inciso XXI do art. 232 do Regimento
Interno, requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro e outros,
solicitando a convocação de reunião especial para homenagear o
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - Senar Minas.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento da Deputada Elisa
Costa, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,
nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Almir Paraca. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
solicitamos a utilização do art. 70 exatamente para fazer um registro
que consideramos de grande importância.



586

Queremos fazer uma homenagem a um lutador, a uma pessoa que
deixou a sua marca na história brasileira e que continua presente e
atuante. Homenageamos D. Pedro Casaldáliga.

No dia 16 último, comemoraram-se, sem muito estardalhaço, como é
do feitio do homenageado, os 80 anos de vida de D. Pedro
Casaldáliga, ex-Bispo da Prelazia de São Fé1ix do Araguaia, adepto
da Teologia da Libertação - importante escola na teologia da Igreja
Cató1ica e de outras igrejas cristãs, que se propagou após a
realização do Concílio Vaticano II -, que se tornou um dos seus
ícones, ao lado de Gustavo Gutierrez, de Leonardo Boff, de Cornell
West e de tantos outros teólogos latino-americanos.

Intransigente defensor dos índios, dos posseiros, dos negros e dos
peões, combateu ardorosamente as injustiças sociais e políticas. Sua
profética caminhada nesses 80 anos tornou-se um incômodo para
muita gente, desde integrantes do governo brasileiro em seu período
autoritário até a Santa Sé, passando por fazendeiros e latifundiários
que, em diversas ocasiões, colocaram sua vida a prêmio.

Do Vaticano, recebeu repúdio e intolerância pelas suas incursões
em causas contra as estruturas existentes, chegando a ser ameaçado
da punição do "silêncio obsequioso", aplicado ao teólogo Leonardo
Boff.

Para nossa homenagem, respeitosamente nos sentimos no direito
de resgatar um texto do frei dominicano e escritor Frei Betto, grande
companheiro de tantas missões e lutas, que traduz com esmero o
nosso apreço, respeito, admiração e vontade de seguir os passos
deste, apesar de nascido em Barcelona, grande brasileiro e defensor
das mais nobres e das mais essenciais causas da Nação que o
acolheu.

“D. Pedro Casaldáliga, santo e herói”, por Frei Betto, Adital, Brasil,
29/3/2005.

“O Brasil é um país de santos e heróis, embora poucos alcancem
reconhecimento público. Talvez seja efeito de nossa baixa auto-
estima, tão evidente que hoje induz o governo federal a promover
campanha publicitária para que nosso povo sinta orgulho do que é e
do que faz.

Durante séculos, de costas para a América Latina, miramos no
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espelho dos brancos europeus e norte-americanos. O que víamos não
era o nosso rosto indígena, negro, mestiço. Era a imagem
paradigmática do colonizador a nos convencer de que somos
atrasados, feios, improdutivos e inferiores. Por isso nossos avós
almejavam purificar-se dessa fétida brasilidade, contraindo matrimônio
com imigrantes brancos, exterminando povos indígenas em nome da
civilização e mantendo os negros escravos na senzala e, após a
abolição da escravatura, em 1888, na miséria e na pobreza.

Quantos brancos casados com negras? Quantos negros das classes
“a” e “b” casados com negras? Impedidas, pelo preconceito e pela
pobreza, de freqüentar escola, as negras servem para trabalhos
domésticos, onde a chibata é substituída, em geral, por um salário
ínfimo. E as mestiças, identificadas às mulas, tratadas de mulatas,
tornaram-se símbolos do hedonismo carnavalesco e dos atrativos
turísticos voltados à prostituição farta e barata.

Abrigamos no Brasil o mais longo período de escravidão das três
Américas - 358 anos - e ainda culminamos o processo da abolição
com a exclusão dos negros libertos do direito de acesso à terra,
entregue aos colonos europeus que aqui aportaram empurrados pelo
desemprego causado pela Revolução Industrial do século XIX e a
acelerada urbanização do continente europeu.

Os povos indígenas, calculados numa população de cinco milhões
no século XVI e hoje reduzidos a 700 mil, foram massacrados,
exterminados em suas aldeias, contaminados pelas doenças dos
brancos, pela cachaça dos brancos, pela voracidade mercantil dos
brancos, pela ambição de minérios e madeiras dos brancos. Expulsos
de seu ambiente natural e dos livros didáticos, tornaram-se sinônimos
de primitivos e selvagens, não no sentido de primeiros habitantes
desta terra ou de moradores da selva, mas sim de atrasados e brutais.

Restrita a Nação ao convés da primeira classe, perdemos de vista
nossos santos e heróis, embora proliferem entre nós tantos artistas,
atletas, intelectuais e também inventores como Santos Dumont.
Porém, as coisas não existem a partir do momento em que as
conhecemos. Independem, felizmente, de nossa ignorância. A
realidade não é o que pensamos dela. Transcende nossas limitações.

Não tão conhecido como mereceria, há no Brasil um santo e herói:
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Pedro Maria Casaldáliga. Santo por sua fidelidade radical - no sentido
etimológico de ir às raízes, ao Evangelho -, e herói pelos riscos de
vida enfrentados e pelas adversidades sofridas. Catalão de Barcelona,
onde nasceu em 16/2/1928, Casaldáliga ingressou na Ordem
Claretiana, consagrada às missões, onde foi ordenado sacerdote em
1943. Impregnado da espiritualidade dos Cursilhos de Cristandade,
veio para o Brasil e, em 1968, mergulhou na Amazônia. Em 1971,
nomearam-no bispo de uma prelazia amazônica, à beira do suntuoso
Rio Araguaia: São Félix do Araguaia. Adotou como divisa princípios
que haveriam de nortear literalmente sua atividade pastoral: ‘Nada
possuir, nada carregar, nada pedir, nada calar e, sobretudo, nada
matar’. No dedo, como insígnia episcopal, um anel de tucum, que se
tornou símbolo da espiritualidade dos adeptos da Teologia da
Libertação.

São Fé1ix é um Município amazônico do Mato Grosso, situado em
frente à Ilha do Bananal, numa área de 36.643km². Na década de
1970, a ditadura militar - 1964-1985 - ampliou a ferro e fogo as
fronteiras agropecuárias do Brasil, devastando parte da Amazônia e
atraindo para ali empresas latifundiárias empenhadas em derrubar
árvores para abrir pastos ao rebanho bovino.

Casaldáliga, pastor de um povo sem rumo e ameaçado pelo trabalho
escravo, tomou-lhe a defesa, entrando em choque com os grandes
fazendeiros, as empresas agropecuárias, mineradoras e madeireiras e
os políticos que, em troca de apoio financeiro e votos, acobertavam a
degradação do meio ambiente e legalizavam a dilatação fundiária sem
exigir respeito às leis trabalhistas.

D. Pedro tem sido alvo de inúmeras ameaças de morte. A mais
grave, em 1976, em Ribeirão Bonito, no dia 12 de outubro - festa da
padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Ao chegar àquela
localidade em companhia do missionário e indigenista jesuíta João
Bosco Penido Burnier, souberam que na delegacia duas mulheres
estavam sendo torturadas. Foram até lá e travaram forte discussão
com os policiais militares. Quando o Pe. Burnier ameaçou denunciar
às autoridades o que ali ocorria, um dos Soldados o esbofeteou, deu-
lhe uma coronhada e, em seguida, um tiro na nuca. Em poucas horas,
o mártir de Ribeirão Bonito faleceu. Nove dias depois, o povo invadiu
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a delegacia, soltou os presos, quebrou tudo, derrubou as paredes e
pôs fogo. No local, ergue-se hoje uma igreja.

Cinco vezes réu em processos de expulsão do Brasil, Casaldáliga
mora em São Félix num casebre simples, sem outro esquema de
segurança senão o que lhe asseguram três pessoas: o Pai, o Filho e o
Espírito Santo. Calçando apenas sandálias de dedo e uma roupa tão
vulgar como a dos peões que circulam pela cidade, Casaldáliga
amplia sua irradiação apostólica através de intensa atividade literária.
Poeta renomado, traz a alma sintonizada com as grandes conquistas
populares na pátria grande latino-americana. Ergue sua pena e sua
voz em protestos contra o FMI, a ingerência da Casa Branca nos
países do continente, a defesa da Revolução Cubana e, anos atrás,
em solidariedade à Revolução Sandinista ou para denunciar os crimes
dos militares de El Salvador e da Guatemala. Hoje, inquietam-no a
demora do governo Lula em realizar a reforma agrária e o lastro de
miséria e destruição que o agronegócio deixa em terras de Mato
Grosso.

D. Pedro tornou-se também pastor dos negros e dos indígenas,
introduzindo suas riquezas culturais nas liturgias que celebra. Em sua
prelazia habitam os índios tapirapés, salvos da extinção graças aos
cuidados tomados pelo Bispo.

Convocado às visitas periódicas que todos os Bispos devem fazer
ao Vaticano para prestar contas, Casaldáliga faltou a inúmeras, por
considerar os gastos de viagem incompatíveis com a pobreza de sua
gente. No entanto, remeteu aos Papas cartas proféticas exortando-os
à opção pelos pobres e ao compromisso com a libertação dos
oprimidos.

Certa ocasião fez uma longa viagem a cavalo para visitar a família
de um posseiro que se encontrava preso. Chegou sem aviso prévio.
Diante de um prato de arroz branco e outro de bananas, a filha mais
velha, constrangida, desculpou-se à hora do almoço: “Se
soubéssemos que viria o Bispo, teríamos feito outra comida”. A
pequena Eva, de 7 anos, reagiu: “Ué, Bispo não é mais melhor que
nós!”. Esta é uma lição que ele guardou e sempre praticou, evitando
privilégios e mordomias.

Fundador da Comissão Pastoral da Terra e do Conselho Indigenista
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Missionário, Casaldáliga admite que a sabedoria popular tem sido a
sua grande mestra. Indagou de um posseiro o que ele esperava para
seus filhos. O homem respondeu: “Quero apenas o mais ou menos
para todos”. Pedro guardou a lição, lutando por um mundo em que
todos tenham direito ao “mais ou menos”. Nem de mais, nem de
menos.

Em setembro de 1985, viajei a Cuba com os irmãos e teólogos
Leonardo e Clodovis Boff. Falamos com Fidel que D. Pedro se
encontrava em Manágua, participando da Jornada de Oração pela
Paz, e o líder cubano insistiu em que o trouxéssemos a Havana. Tão
logo desembarcou na Capital de Cuba, a 11 de setembro, o Bispo foi
conduzido diretamente ao gabinete de Fidel. Este se mostrava
interessado na literatura sobre a Teologia da Libertação. D. Pedro
observou, com a sua fina ironia: “Para a direita, é preferível ter o Papa
contra a Teologia da Libertação do que Fidel a favor”.

Na mesma noite, Casaldáliga discursou na abertura de um
congresso mundial juvenil sobre a dívida externa: “Não é só imoral
cobrar a dívida externa, também é imoral pagá-la, porque, fatalmente,
significa endividar progressivamente os nossos povos”.

Ao reparar que os sapatos do prelado estavam em péssimo estado,
o secretário de Fidel ofereceu-lhe um par novo de botas. “Deixo os
meus sapatos ao Museu da Revolução”, brincou D. Pedro.

Fomos juntos para a Nicarágua no dia 13. Ali D. Pedro participou de
inúmeros atos contra a agressão do governo dos EUA à obra
sandinista e batizou o quarto filho de Daniel Ortega, Maurice Facundo.
Em sua segunda viagem a Cuba, em fevereiro de 1999, Casaldáliga
declarou em público, em Pinar del Rio: “O capitalismo é um pecado
capital. O socialismo pode ser uma virtude cardeal. Somos irmãos e
irmãs, a terra é para todos e, como repetia Jesus de Nazaré, não se
pode servir a dois senhores, e o outro senhor é precisamente o
capital. Quando o capital é neoliberal, de lucro imenso, de mercado
total, de exclusão de grandes maiorias, o pecado capital é
abertamente mortal”. E enfatizou: “Não haverá paz na terra, não
haverá democracia que mereça resgatar esse nome profanado, se
não houver socialização da terra no campo e do solo na cidade, da
saúde e da educação, da comunicação e da ciência”.
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Concluindo, Sr. Presidente, em 2003, ao completar 75 anos,
Casaldáliga apresentou seu pedido de renúncia à prelazia, como
exige o Vaticano de todos os Bispos, exceto ao de Roma, o Papa. Só
agora, em 2005, o Vaticano nomeou-lhe um sucessor. Antes, porém,
enviou-lhe um Bispo que, em nome de Roma, pediu que ele se
afastasse da prelazia, de modo a não constranger o novo prelado. D.
Pedro não gostou do apelo e, coerente com o seu esforço de tornar
mais democrático e transparente o processo de escolha de Bispos,
recusou-se a atendê-lo. O novo Bispo, Frei Leonardo Ulrich Steiner,
pôs fim ao impasse, ao declarar que D. Pedro é bem-vindo a São
Fé1ix.

Hoje, ao completar 80 anos, D. Pedro Casaldáliga, Bispo dos
pobres, dos índios, dos peões e dos sem-terras, prelado do "Anel de
Tucum", seja sempre bem-vindo a qualquer lugar de nosso país, que
lhe pertence, que lhe deve tanto.

Que ecoem sempre aos ouvidos de nosso povo suas palavras em
"O Anel de Tucum”´. (- Lê:)

“Chamar-me-ão de subversivo/Eu responderei incisivo:/O sou. Pelo
meu povo que luta,/Pelo meu povo que trilha apressado/Caminhos de
sofrimento./Eu tenho fé de guerrilheiro/E amor de revolução. E entre
Evangelho e canção/Penso, e digo o que sei./Se escandalizo,
primeiro/Eu me abrasei de Paixão/Na cruz do meu Senhor!"
Parabéns, D. Pedro! Saúde e paz!! Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo
Guedes, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para,
nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Carlin Moura. A
Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15
minutos. Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Exmo. Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, imprensa presente, queridos telespectadores da TV
Assembléia. Ilustre Deputado Almir Paraca, antes de entrar no tema
propriamente dito que me trouxe a esta tribuna, não poderia deixar de
registrar a nossa solidariedade e imensa alegria de poder comemorar
o aniversário do grande guerreiro D. Pedro Casaldáliga, nos seus 80
anos de luta em defesa da cidadania, dos direitos humanos, da
liberdade de auto-determinação dos povos e dos pobres. Ele é um
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exemplo daqueles homens que lutam toda uma vida, exemplo que
também poderia ser representado na figura de Oscar Niemeyer, de
Fidel Castro, que, mesmo tendo passado dos seus 80 anos, têm
colaborado e contribuirão muito para o futuro da humanidade. D.
Pedro Casaldáliga sempre alertou, por exemplo, para o grande
sofrimento do povo cubano, que viveu e vive sob um embargo
econômico de mais de 40 anos.

Quando se fala dos 81 anos de Fidel Castro e da sua renúncia, toda
a mídia divulga, mas, infelizmente, pouco se fala do embargo
econômico imposto pela potência imperialista americana ao povo de
Cuba. D. Pedro Casaldáliga nunca se esqueceu desse fato.
Precisamos sempre nos lembrar de que estão querendo impor a fome
e o isolamento a um povo e a uma nação. Isso vai contra os princípios
da humanidade. É importante fazermos esse alerta. Em vez da
renúncia do Fidel, de D. Pedro e do bispado, devemos falar dos
valores que esses homens representam e do sofrimento do povo,
vítimas de um sistema imperialista dominado pelo lucro e pela
ganância dos ricos sobre os mais pobres.

Sr. Presidente, aproveito esta oportunidade para dizer que
estávamos na expectativa de ser realizada amanhã, sexta-feira, uma
audiência pública da Comissão do Trabalho e Assistência Social, no
Município de Montes Claros, a qual foi convocada e solicitada pelo
ilustre Deputado Paulo Guedes, cujo objetivo é a discussão referente
à situação dos trabalhadores demitidos das empresas Coteminas e
Cotenor. Cheguei ao Plenário desta Casa e tive a informação de que a
audiência foi suspensa. Não consegui ainda informação suficiente do
real motivo, e não tive a oportunidade de verificar. Estão dizendo que
a razão é o estado de saúde do Vice-Presidente da República.

Portanto, estou comunicando ao pessoal, aos trabalhadores de
Montes Claros e à Câmara Municipal de Montes Claros que a
audiência não será realizada amanhã. Estaremos atentos. Procurarei
depois a Comissão do Trabalho para verificar o motivo do adiamento.
Estive conversando com o Deputado Paulo Guedes, que também foi
pego de surpresa por essa decisão da Comissão. Devo reafirmar o
nosso compromisso com os trabalhadores das empresas Cotenor e
Coteminas. Não compactuaremos com a demissão deles. Não
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podemos permitir que, em nome da modernização da empresa - que,
aliás, vem crescendo, expandindo-se, com perspectiva de abertura de
novos mercados, até fora do Brasil -, sejam demitidos 800
trabalhadores. Estamos atentos a essa situação. Certamente, a
Comissão do Trabalho, mesmo não indo amanhã a Montes Claros,
deve agendar para o mais breve possível uma nova ida a essa
querida cidade para debater o assunto.

Quero dar esclarecimentos àquela população e pedir-lhe desculpas.
Estava agendado para irmos lá amanhã. Estou também preocupado
com a situação. Em breve, haveremos de marcar uma nova audiência.

Sr. Presidente, gostaria de comunicar que estivemos hoje durante
toda a manhã, desde as 8 horas, com o Deputado Durval Ângelo,
Presidente da Comissão de Direitos Humanos, e a Deputada Elisa
Costa, nossa Líder, acompanhando a visita a Belo Horizonte da CPI
do Sistema Carcerário do Congresso Nacional, da Câmara Federal. A
CPI chegou hoje pela manhã e continua na Capital fazendo visitas às
dependências carcerárias da RMBH. Além disso, ela realizará uma
audiência pública no Plenário desta Casa, onde terá oportunidade de
debater a situação. Tive a oportunidade de lá comparecer com o
Deputado Domingos Sávio e outros Deputados desta Casa. Fomos à
Delegacia de Mulheres, na região da Pampulha, e, posteriormente, ao
2º Distrito Policial da cidade de Contagem.

Neste exato momento, a CPI está visitando a Delegacia de Tóxicos
e, posteriormente, visitarão o sistema penitenciário de Ribeirão das
Neves.

Mas o que me traz a esta tribuna é a preocupação com o 2º Distrito
Policial de Contagem. No ano passado, eu e o Deputado Durval
Ângelo tivemos oportunidade de visitar esse distrito policial, localizado
na Praça da Cemig, em Contagem. É uma pequena casa incrustada
no meio de uma área industrial, próximo a várias indústrias. Em frente
à delegacia está a entrada da Magnesita, que possui um grande
número de trabalhadores que, em seus turnos de trabalho, entram e
saem três, quatro vezes por dia.

Na visita que fizemos a esse distrito em 2007, encontramos uma
situação de verdadeira calamidade pública, de verdadeiro desrespeito
aos princípios básicos da nossa Constituição: uma superlotação, uma
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quantidade ínfima de Agentes Penitenciários para cuidar dos presos,
Agentes em desvio de função, pois estão cuidando de presos por falta
de carceragem, presos superacumulados nas celas e com doenças.
Da visita que fizemos, a Comissão de Direitos Humanos fez um
relatório consubstanciado, comunicou a todas as autoridades do
Estado, à Secretaria de Defesa Social, e, à época, havia um
compromisso por parte do governo do Estado: a imediata desativação
daquele depósito de presos, que, além de ferir os direitos humanos,
coloca em risco a vida da comunidade do entorno, dos trabalhadores
vizinhos da delegacia, dos Agentes Penitenciários e da população.

Falamos, divulgamos e nada foi feito. Hoje, quando chegamos
novamente lá com a CPI, a situação era ainda assustadora. Os
Deputados da Câmara Federal, que viram a situação do 2º Distrito,
ficaram estarrecidos. Chamamos a atenção dos Deputados Federais
para a quantidade de presos que ali se encontram hoje, aliás inferior à
que havia no ano passado: quando chegamos lá havia 122 presos, e
na última visita que fizemos havia mais de 160.

A delegacia passou por uma pequena reforma: pintaram as paredes,
reformularam as celas, colocaram algumas grades novas, mas a
situação ainda é arrepiante. Segundo os Deputados, que amanhã
deverão dar os seus depoimentos, aquilo é um verdadeiro inferno na
terra.

Quando saímos de lá, pudemos perceber que há consenso nos
comentários dos Deputados de que é necessária a imediata
desativação daquele distrito policial. Da forma como funciona, o
distrito está em completo desrespeito a todos os princípios básicos de
segurança, de direitos humanos e de execução de pena. Há um
acúmulo de presos, que estão em cubículos, uma situação muito
preocupante, que deixa as pessoas que vão lá em estado de choque.

Hoje a média de presos nas celas é de 47. São celas sem
ventilação, onde a temperatura ambiente é superior a 50°C, e muitos
presos têm doenças de pele. Há presos já condenados que aguardam
transferência para os presídios, e uma quantidade pequena de
policiais para vigiar. Não há policiais suficientes, não há concursos, e
a delegacia continua funcionando. É um espaço do Estado em uma
área industrial. Se houvesse vontade política de resolver, já se teria
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solucionado aquela situação.
Acreditamos que, com essa visita da CPI Carcerária a Minas Gerais,

aliás fruto de requerimento de minha autoria solicitando que a CPI
visitasse o 2º Distrito Policial, possamos esperar uma imediata atitude
em relação ao distrito em questão.

Repito: esperamos que o governo do Estado tome uma atitude
imediata e urgente para corrigir aquela situação. Este país nos mostra
a nossa grande dívida social. Lá a maioria dos presos são jovens com
menos de 25 anos, afro-brasileiros, ou seja, negros, o que confirma
velho ditado: “Neste país injusto, são os pobres e os negros que
geralmente vão para a cadeia”.

A situação é muito preocupante e difícil, portanto é fundamental
estarmos atentos a ela.

Por fim, quero esclarecer aos telespectadores da TV Assembléia
que ontem acompanhei o Deputado Weliton Prado, nosso grande
guerreiro na luta pela conta de luz mais barata, e o Deputado Almir
Paraca a uma audiência na Aneel. Lá nos reunimos com a relatora do
processo que julgará os preços da conta de luz da Cemig.

Ela realizará uma audiência pública para ouvir a população, no dia
28, quinta-feira da semana que vem, a partir das 9 horas. Ela nos
pediu que nós, Deputados, a ajudemos a divulgar essa audiência, que
anteriormente estava marcada para acontecer no Sesc e foi
transferida para o Minascentro, ao lado do Mercado Central, para
facilitar a presença dos trabalhadores e das donas de casa. É
fundamental que as pessoas compareçam a essa audiência pública e
mostrem a indignação do povo mineiro contra pagar a conta de luz
mais cara do País. Minas Gerais não pode compactuar com esse tipo
de coisas.

Precisamos exigir que haja uma revisão tarifária, uma modificação
do valor da conta de luz que seja significativa. No primeiro momento, a
proposta da Aneel era de redução de 14,5% no valor da conta de luz.
A Cemig já levantou uma dívida de repasse feito no passado e já
propôs tirar 4%. Assim, a redução sobre o valor da conta de luz ficaria
em torno de 9,75%.

Queremos discutir esses números. Consideramos que a redução de
9,75% ainda é muito inferior, deveria haver um desconto maior, tendo
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em vista os aumentos abusivos que a empresa Cemig tem cobrado
dos consumidores de energia elétrica em Minas Gerais, conforme
denunciou o Ministério Público.

Quero esclarecer à população de Minas, principalmente a da Região
Metropolitana de Belo Horizonte, que a sua participação nessa
audiência pública é fundamental. Precisamos demonstrar a indignação
do povo de Minas Gerais, das donas de casa, dos consumidores,
contra os preços abusivos da conta de luz em Minas Gerais, para
termos uma redução que possibilite que o valor das contas de luz
esteja dentro do nosso orçamento familiar.

Não podemos permitir que uma empresa que tem recorde em lucro,
eficiente, não repasse esses benefícios à população. A Cemig não é
uma empresa privada, que vive em vista de lucro, ela é pública,
patrimônio do povo brasileiro, e seus ganhos e dividendos têm de ser
repartidos com o povo de Minas Gerais.

Então, na quinta-feira da semana que vem, às 9 horas, convoco
você, consumidor, consumidora e dona de casa, que está indignado
contra a conta de luz, a lá comparecer para fazer valer a sua voz.
Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado

Domingos Sávio, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, povo mineiro que nos acompanha das galerias ou pela TV
Assembléia, quero, nesta tarde, discorrer sobre alguns programas
importantes do governo do Estado; de modo especial, sobre os
programas na área de habitação, cuja realidade ainda é de uma
carência muito grande de moradias para atender a toda a população.
Sabemos que Governador Aécio Neves tem feito um grande esforço,
assim como o Presidente da Cohab, Sr. Teodoro Lamounier, e agora
com o apoio fundamental do Deputado Dilzon Melo, hoje Secretário de
Desenvolvimento Regional. Antes, porém, não poderia deixar de fazer
alguns comentários sobre o tema que o Deputado Carlin Moura acaba
de abordar.
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Também estive, pela manhã, acompanhando os trabalhos da CPI do
Sistema Carcerário, que veio visitar Minas Gerais. Primeiro,
participamos de uma reunião na Secretaria de Defesa Social. Em
seguida, fizemos visitas a algumas delegacias, a presídios, enfim,
fomos “in loco”.

É óbvio que todos sabemos que o problema penitenciário, o
problema da segurança pública, é um problema nacional, um
problema que afeta todos os Estados. Trata-se de um problema que
tem de ser enfrentado de forma integrada pelo Município, pelo Estado,
pelo governo federal. A própria sociedade deve comprometer-se, de
alguma maneira, a compartilhar a busca de soluções, a reintegração
de presos - daqueles que possam cumprir sentenças em regime
aberto -, e também contribuir, junto com as forças de segurança, para
o combate à violência, especialmente a partir da prevenção, da
educação.

Hoje há os Conselhos Comunitários de Segurança Pública -
Conseps. Começa-se a desenvolver a mentalidade de que se trata de
algo para o qual não podemos fechar os olhos, fingir que tal situação
não existe e ser surpreendidos quando a violência bater às nossas
portas ou, pior, arrombar as nossas portas e invadir a nossa vida.
Trata-se de um problema de todos nós, e, do ponto de vista público, é
um problema de todos os entes federados. Tenho em mãos alguns
dados importantes que mostram esse problema, principalmente no
que diz respeito ao problema do sistema prisional, do sistema
carcerário.

É curioso que a CPI esteja aqui, em Minas, hoje, e ainda não tenha
havido uma explicação sobre as prioridades de visitas aos Estados. A
coincidência de várias manchetes em jornais paulistas, prejudicando a
imagem de Minas no contexto nacional, leva-nos a pensar se não há
uma intenção de prejudicar o nosso Governador Aécio Neves. Trata-
se de um problema nacional e deve ser tratado como tal, e não um
problema só de Minas Gerais. Deputado Ademir Lucas, citarei alguns
dados e concederei o aparte a V. Exa.

A “Folha de S. Paulo”, em edição recente, publicou dados do próprio
sistema, mostrando a relação de lotação de presos, de número de
presos em cada Estado da Federação, por vaga existente, justamente
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para apresentar a gravidade da superlotação, da falta de vagas. O que
deveria haver era, no máximo, um preso por vaga. O ideal seria haver
um sistema com uma margem de reserva, para que a sociedade
tivesse a tranqüilidade de que, quando o infrator cometesse o crime, a
polícia não só o prenderia, mas teria onde colocá-lo. Então, o ideal
seria um por vaga.

A reportagem apresenta todos os Estados, começando por
Rondônia, onde a situação é alarmante: 14 por vaga. Depois decresce
bruscamente para o Acre, com 2,5 por vaga. Minas Gerais encontra-
se no 20º lugar. Há 19 Estados da Federação com uma situação bem
pior do que Minas Gerais, com mais presos por vaga. Mas aqui
também temos problemas: temos 1,2 por vaga, portanto um pouco
mais do que seria o razoável, que seria um por vaga, para não haver
nenhuma superlotação. Entre os Estados apresentados, aparece São
Paulo, com 1,5 por vaga. Portanto isso significa que se trata de um
problema nacional.

De qualquer maneira, é muito bom que venham aqui. É preciso que
haja compartilhamento para financiar e enfrentar o problema.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Espero subsidiar o discurso
de V. Exa., ao dizer algumas verdades que não têm sido ditas neste
Plenário e que, pelo que vejo, não têm sido observadas pela chamada
CPI do Sistema Carcerário, que mirou seu foco em Minas Gerais. Não
existe um monopólio dos direitos humanos. Basta sermos cristãos
para, evidentemente, defendermos os direitos humanos e não
concordarmos com a situação degradante existente em várias
delegacias deste país.

Como disse V. Exa., não só em Minas Gerais, mas em todo o País,
existem verdadeiras masmorras. Isso é verdadeiro, e nós
concordamos. Mas algumas verdades também têm de ser ditas,
Deputado Domingos Sávio. Primeiro, o Governador Aécio Neves não
é autor do 2º Distrito de Contagem, ele não criou o 2º Distrito de
Contagem, mas é herdeiro daquela situação. Em segundo lugar,
nunca um governo investiu tanto nesse setor como o governo Aécio
Neves. A situação já foi muito pior.

Tenho a certeza de que V. Exa. sabe, que todos os mineiros sabem,
que a situação carcerária melhorou muito no governo Aécio Neves. Há
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dificuldades, mas a herança maldita que o Aécio recebeu traz como
conseqüência essa situação. E aí vem a verdade que não é dita.
Como V. Exa. vai participar do debate de amanhã, leve para a CPI do
Sistema Carcerário a mensagem de que temos de dividir
responsabilidades, para sabermos, por exemplo, que, no Complexo
Penitenciário Nélson Hungria, de Contagem, existe um pavilhão
inteiro, se não me engano com mais de 100 vagas, mas que estão
ocupadas por quem, Deputado Domingos Sávio? Pelo preso que
cometeu falha contra a sociedade em Minas Gerais, que é de
responsabilidade do governo estadual? Não. Trata-se de presos de
responsabilidade do governo federal, traficantes de drogas, presos
condenados por crimes contra o sistema financeiro e por diversos
outros crimes de responsabilidade do governo federal. Então, esses
presos estão ocupando mais de 100 vagas que poderiam resolver o
problema do 2º Distrito de Contagem do 6º Distrito de Contagem, e de
vários outros.

O Governador Aécio Neves, homem bom, do povo, e simples que é,
não quer falar, mas temos o dever de dizer a verdade, e não meias
verdades como são ditas aqui. Existem 100 vagas sendo ocupadas
por presos federais no Complexo de Nova Contagem, porque o
governo federal não construiu uma penitenciária para os condenados
da Justiça Federal em Minas Gerais. Assim acolhemos esses presos,
enquanto os Distritos enfrentam dificuldades.

Se o Governador Aécio Neves fosse como Roberto Requião,
mandaria colocar esses 800 presos federais na porta da Justiça
Federal, que abriria imediatamente mais de 100 vagas, para esvaziar
os Distritos da Polícia Civil de Minas Gerais. Essa é a verdade. Temos
de dividir responsabilidades. É muito fácil falar aqui, levar pessoas ao
Distrito de Contagem e mostrar. Essa é a realidade.

Há pouco tempo, tivemos um problema com o Juiz de Contagem
que mandou soltar presos. Sabemos que isso vem acontecendo, e o
Governador Aécio Neves tem tomado providências sérias, tem
melhorado muito o sistema penitenciário de Minas frente à omissão do
governo federal.

A verdade tem de ser dita. O governo federal que construa uma
penitenciária federal em Minas Gerais e devolva aquele pavilhão de
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Nova Contagem, que poderá ajustar todo o nosso sistema
penitenciário. Muitas vezes o Governador Aécio não fala para não
causar constrangimento ao governo federal. Muitas vezes o Secretário
de Defesa Social não fala para não constranger o governo federal, em
função da boa convivência que têm. Mas a verdade é que lá, em
Contagem, há um pavilhão inteiro, na Penitenciária Nélson Hungria,
para receber os presos da Justiça Federal. Se eles construíssem a
penitenciária federal, o governo Aécio Neves acertaria toda a questão
do sistema penitenciário estadual.

É bom que se diga que as responsabilidades têm de ser
compartilhadas. A responsabilidade pela segurança pública não pode
ser apenas do Estado, mas sim de todos. O governo Aécio Neves tem
feito muito, mas o governo federal não tem feito nada. Droga e armas
são crimes federais. É o governo federal que autoriza as fábricas de
armas, bem como os registros delas, e é o responsável pelo Estatuto
do Desarmamento. Grande parte dos crimes ocorrem por uso de
drogas e de armas. E a responsabilidade pelo controle e combate à
droga é do governo federal, que se omite nas fronteiras. Repito, é o
governo federal que autoriza a fábrica de armas e é o responsável
pelo registro delas. Ele tem-se omitido, inclusive na parte final, pois
não tem penitenciárias para colocar os presos condenados pela
Justiça Federal. Ocupa as vagas das penitenciárias estaduais,
deixando a culpa recair no Governador.

Não é verdade que a culpa é do Governador. Há situações
dramáticas no sistema penitenciário do País, mas há muita omissão e,
nesse caso, do governo federal por não cumprir o seu dever. Esvazie
o pavilhão da Nélson Hungria, em Nova Contagem, com os presos
federais, e V. Exa. verá quantas vagas estão reservadas para resolver
o problema do 2º Distrito de Contagem e de vários outros, que nos
incomodam sim, mas não podemos desviar a responsabilidade.

Diga isso à CPI do Sistema Carcerário, que em Nova Contagem há
um pavilhão atendendo a presos da Justiça Federal pela omissão do
governo federal. Obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Agradeço ao nobre Deputado Ademir
Lucas. É exatamente a linha de raciocínio que vínhamos
desenvolvendo, quando falávamos da importância de compartilhar
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responsabilidades.
O governo federal não constrói os presídios para os presos de

responsabilidade da esfera federal, com crimes previstos pelo Código
Penal, para responderem à estrutura penitenciária federal, como disse
o Deputado Ademir Lucas, os hediondos, tráfico de drogas e armas.

A questão é pior, Deputado Ademir Lucas. O governo federal poder
até dizer que não tem a estrutura, porém tem o Orçamento. Agora, ele
não repassa o dinheiro do Fundo Penitenciário, pois contingencia boa
parte desse dinheiro e, mesmo quando o coloca no Orçamento, não
repassa para o governo do Estado. Ainda assim o governo Aécio
Neves, nesses cinco anos de trabalho, já fez mais que os dois, os três
ou os quatro governos anteriores, em termos de número de vagas. Na
verdade, triplicou-se o número de vagas, mas, ainda assim, não foi o
suficiente.

Então imagine, Deputado Getúlio Neiva, se não tivéssemos o Aécio.
Estaríamos em situação de calamidade absoluta, pois temos hoje
milhares de novas vagas entregues pelo Governador Aécio Neves, e
que possibilitaram que a Polícia pudesse agir e prender. Agora é
preciso também esclarecer que, mesmo assim, ainda temos
problemas a serem resolvidos.

Visitamos hoje duas delegacias que nos preocupam em termos de
lotação. Uma delas é a 16ª Delegacia, das Mulheres, na Pampulha.
Em que pese à superlotação, que precisa ser resolvida, verificamos
um tratamento digno, humano, responsável e condições que os
próprios membros da CPI disseram não estar acostumados a ver em
nenhum lugar que visitam. Vejam que lá não é presídio, mas uma
situação transitória.

Porém achei uma situação curiosa. O relator saía perguntando se a
comida era ruim ou boa. Fiz questão de ficar ao lado dele. Ele
perguntou à primeira presa se a comida era ruim. Ela respondeu que
era boa. Perguntou, então, à segunda ao lado, e ela disse, também,
que era boa. Então ele começou a perder a paciência, pois queria que
alguém falasse que a comida era ruim, Presidente. Começou a dizer
que as presas tinham de ter liberdade para falar. A turma riu, pois
disse que lá não havia problemas nesse sentido. São bem tratadas,
disseram.
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Havia três detentas, como pude verificar, que já possuíam sentença,
as quais me pediram que fizesse com que elas não fossem
transferidas. Mesmo havendo superlotação, vieram pedir-me isso. Não
quero, com essas minhas palavras, amenizar o fato de que existe
superlotação. Todavia se nota que há ali um tratamento digno.

Sem dúvida, a 2ª Delegacia, em Contagem, é uma calamidade, e o
governo já está planejando sua desativação, está-se empenhando
nisso. É preciso esclarecer o porquê das coisas, porque quem está
acompanhando os fatos pode considerar absurdo deixar aquela turma
toda amontoada. A situação é desumana e não pode continuar a
ocorrer, mas é preciso vir ajuda do governo federal.

Concluirei, Sr. Presidente, mas estou tratando de um assunto
extremamente importante. Como dizia, Deputado Zé Maia, ali a
situação é de preso em flagrante. O Deputado Carlin Moura disse que
existe preso condenado lá, o que não é verdade. Há casos de presos
condenados, que conseguiram licença para cumprir pena em
liberdade, mas que foram pegos em flagrante, de novo. Só existem lá
casos de flagrante. Não há nenhum preso com mais de três meses
preso lá dentro.

A rotatividade é muito alta porque a polícia mineira trabalha e
prende. Quando um Juiz mandou soltar presos, recentemente, a
sociedade ficou pasma. Queremos respeitar o direito do preso, mas
temos também de respeitar o direito do cidadão de bem. Vamos
deixar o preso solto? A polícia mineira prende, mas é preciso que o
governo federal ajude-nos a construir mais presídios para haver lugar
para todos. Não posso aceitar essa teoria de parar de prender ou de
soltar o preso à toa. O cidadão de bem não pode aceitar pagar
impostos e ter uma polícia que solta o preso, pura e simplesmente. É
claro que o governo federal tem de ajudar a construir mais presídios,
porque não se pode deixar um preso em condições desumanas.

O Deputado Zé Maia (em aparte) - Ilustre Deputado Domingos
Sávio, quero agradecer-lhe o aparte. Ouvi V. Exa., como ouvi o
Deputado Ademir Lucas, e queria participar também dessa discussão.

Por dois anos, estive na Presidência da Comissão de Segurança
Pública desta Casa, quando pude acompanhar os enormes avanços
que o governo Aécio Neves proporcionou a Minas, sobretudo na
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questão carcerária do Estado. Ele desativou as unidades de Venda
Nova, de Furtos e Roubos, de Furto de Veículos, Delegacias que
eram realmente deprimentes. A Divisão de Tóxicos possuía 400
presos, hoje são só 60.

Realmente falta resolver a situação de Contagem, mas, como o
Deputado Ademir Lucas dizia bem, trata-se de uma herança pesada
que o Governador Aécio Neves recebeu. Nenhum governo da história
deste país, parafraseando nosso Presidente, investiu tanto na
abertura de vagas no sistema carcerário de um Estado como o
Governador Aécio Neves.

Há números a serem apresentados, e os integrantes da CPI amanhã
poderão fazer este debate aqui. Visitaram, o que é certo, a pior
carceragem do Estado, mas deviam também buscar os bons
exemplos de Minas. Deputado Domingos Sávio, como V. Exa. bem
sabe, em cinco anos o Governador Aécio Neves abriu 12 mil novas
vagas no sistema carcerário de Minas Gerais. Antes de ele assumir,
em toda a história de Minas Gerais tínhamos apenas 5 mil vagas. Ele,
em cinco anos, abriu 12 mil vagas.

A polícia de Minas está agindo e reduzindo em quase 50% a
criminalidade no Estado, o que faz com que as cadeias fiquem
superlotadas, o que é melhor que certas pessoas ficarem em meio à
sociedade, trazendo problemas para o cidadão de bem, para o
trabalhador mineiro.

Há também os Agentes Penitenciários, outro avanço enorme relativo
à questão carcerária de Minas, o que possibilita haver pessoas
treinadas para aquele mister, liberando os policiais civis e militares
para cumprirem seu real papel, que é fazer o policiamento e a
segurança de Minas Gerais.

Os avanços são inquestionáveis, todavia sempre há alguém que
quer ver apenas o lado ruim, um ou outro caso. Realmente não se
consegue resolver todos os problemas em apenas quatro, cinco, oito
anos. O Deputado Ademir Lucas disse bem, assim como V. Exa., que
a herança foi enorme. No entanto nenhum governo deste país investiu
tanto na área de segurança, sobretudo na questão carcerária, quanto
o Governador Aécio Neves. Estão aí os números, os presídios, as
penitenciárias, o trabalho que o governo vem fazendo.
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Queria agradecer a V. Exa. e cumprimentá-lo pelo seu
pronunciamento, assim como o Deputado Ademir Lucas, que foi muito
claro em suas posições. Muito obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Sou eu quem lhe agradeçe.
O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Serei breve. Só para ficar

bem claro, Deputado Domingos Sávio. Sou contra a situação em que
se encontra o 2º Distrito. É um absurdo. Gostaria de fazer uma
pergunta: onde estão os presos condenados da Justiça Federal em
Minas Gerais? Era só isso.

O Deputado Domingos Sávio - O Deputado foi muito feliz em sua
ponderação, pois mais de 60% dos presos estão lá por crimes de
tráfico de drogas. O mesmo se diz em relação a todo o sistema
penitenciário mineiro. Manter esses presos é responsabilidade do
governo federal. De qualquer forma, sabemos que, com essa visita,
pode-se obter um saldo positivo. Nós, da Assembléia, estamos
acompanhando a situação. Tudo bem que venham, até por uma
questão de justiça.

Fiz essa referência ao relator, um Deputado que não é de Minas,
mas vi os Deputados mineiros Paulo Abi-Ackel e Alexandre Silveira
acompanhando com seriedade, competência, buscando solução,
como o fez o próprio Presidente da CPI. No entanto, percebi, em
alguns momentos, nesse tipo de condução, que há quem queira fazer
politicagem, sensacionalismo. É verdade que há problemas naquela
carceragem, mas o governo de Minas nunca escondeu isso. O
governo vai resolver esses problemas, sim. Porém, é triste ver que o
governo federal não tem feito sua parte. A CPI federal deveria fazer
uma cobrança ao Lula, qual seja a de colocar dinheiro no Fundo
Penitenciário para ajudar a resolver o problema prisional em Minas e
no Brasil. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado

Adalclever Lopes, solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Getúlio
Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, antes de começar a
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minha fala, quero corrigir um número apresentado pelo nobre
Deputado Domingos Sávio: não são apenas 60%, mas 64% de todos
os presos de Minas Gerais são presos federais. Vamos mandar esse
pessoal para o Lula tomar conta, e o problema do nosso Estado
estará resolvido. É preciso pensarmos bem sobre o que está
acontecendo nos últimos dias, neste Estado, que tem sido
continuamente prejudicado pela imprensa paulista, por meio de um
trabalho político orquestrado, numa tentativa de fazer com que Minas
seja menor que São Paulo. Como mostrou o Deputado Domingos
Sávio, no que se refere ao problema carcerário, São Paulo está muito
pior que Minas Gerais.

Não dou boas-vindas aos colegas Deputados Federais, visto que
estão fazendo a visita errada. A primeira visita deveria ser feita a São
Paulo, e a segunda, ao Rio de Janeiro, onde, por incrível que pareça,
a relação de vagas é de 1,1. No Rio de Janeiro ninguém prende
ninguém. Aliás, prendem-se Soldados bandidos do Rio, mas, em 24
horas, já estão soltos. Colegas Deputados Federais que estão em
Minas Gerais, estive lá uma vez com vocês, mas devo dizer-lhes, com
todo o respeito que lhes tenho, que Minas não merece esse
tratamento.

Lembrei-me, Deputado Rêmolo Aloise, que ia começar minha fala de
forma diferenciada, com uma aliteração, com um poema: “Vozes
veladas, veludosas vozes/ volúpias de violões, vozes veladas/ vagam
nos velhos vórtices velozes/ dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas”.
São as vozes dos paulistas que querem subjugar Minas em mais um
futuro mandato presidencial, sem lhe dar sequer a chance de disputar
as eleições. É bom fazermos essa reflexão.

Ao tocar neste assunto, quero fazer um agradecimento ao Deputado
Federal Ademir Camilo, que, com muita luta e determinação,
conseguiu colocar na pauta da Câmara dos Deputados o assunto das
Zonas de Processamento de Exportação - ZPEs. Quero ainda
agradecer, de forma bastante contundente, a Tasso Jereissati, que, no
Senado, comandou o processo de aprovação da ZPE de Teófilo Otôni.

Para todos os mineiros que estão me ouvindo neste momento, são
18 Zonas de Processamento de Exportação aprovadas para o Brasil.
O Leste do Brasil só tem uma, que foi aprovada para Teófilo Otôni,
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minha terra natal.
Mas, no meio desse caminho, Deputado Rêmolo Aloise, o Senador

Aloízio Mercadante ficou o tempo todo tentando atrapalhar. Ora, São
Paulo tentando atrapalhar porque não queria ZPE em Minas Gerais.
Estou falando em São Paulo atrapalhar, obliterar ou não querer que
Minas caminhe. Por que isso acontece? Agora vem o esclarecimento.
Minas Gerais cresceu o dobro do que cresceu o Brasil nos últimos
cinco anos.

São Paulo tinha 60% do PIB nacional, e agora caiu para 46%. São
Paulo está com medo de Minas Gerais. Estamos fortalecendo a nossa
economia, crescendo. E eles têm medo de perder o poder político.
Onde fica o comando do PT? Em São Paulo. Onde fica o comando do
PSDB? Em São Paulo. Todos os grandes partidos nacionais, inclusive
o meu partido, têm o comando em São Paulo. É de lá que eles dirigem
o Brasil e dão as ordens para os brasileiros. É de lá que tentam
atrapalhar o crescimento da Pátria como um todo.

O que é uma ZPE? Já dei uma entrevista ao João Carlos sobre o
assunto. É interessante mostrar a explosão dos Tigres Asiáticos na
década de 80, com aquele formidável crescimento, acima de 10%;
todos eles, Singapura, Tailândia, etc. cresceram em virtude da Zona
de Processamento de Exportação. A maior economia capitalista do
mundo - os Estados Unidos da América - trabalha em cima de 262
ZPEs. Por que a China assustou o mundo? Porque tem 521 ZPEs.
Por que a Índia começou a acelerar o seu desenvolvimento com mais
de um bilhão de habitantes? Porque tem mais de 200 ZPEs já
formadas e trabalhando

Minas tem apenas uma. E o Brasil, pela primeira vez, tem 18 ZPEs.
A Zona de Processamento de Exportação não é igual à Zona Franca
de Manaus. É diferente. Só temos a Zona Franca de Manaus. Noutro
dia, falava sobre isso, e uma pessoa contestava, dizendo que
tínhamos a Zona Franca de Manaus. É diferente. Não é o mesmo. As
ZPEs certamente marcarão o destino do Brasil, independentemente
de o governo ter ou não condição de dar sustentação à infra-estrutura.

Noutro dia, fiz um pronunciamento aqui, dizendo que qualquer
pessoa menos avisada que avaliasse a atitude que o Presidente toma
e a dos líderes latino-americanos ou europeus, verificaria que não
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existe no mundo um homem tão determinado e absolutamente
consciente como o nosso Presidente, em relação ao futuro da Pátria.
S. Exa. está convicto de que o Brasil não pode crescer a mais de 5%,
porque, se isso acontecer, faltará porto, como já faltam estradas de
rodagem. Faltará aeroporto, como já houve apagão. Faltará energia
elétrica, porque não houve investimento em infra-estrutura. Ele é um
grande estadista que entendeu a cronologia dos acontecimentos e o
que teria de fazer para que o Brasil em sua infra-estrutura não
explodisse em suas próprias mãos. Explodirá em 2010. Mas as contas
não foram bem-feitas. E os técnicos já começam a ficar alvoraçados,
preocupados porque o apagão elétrico que estava previsto para 2010
já foi antecipado para 2009, com o perigo de acontecer em 2008. Se
São Pedro não ajudar, estamos fritos.

Nesta conjuntura, não se pode imaginar que Minas continue
subalterna e não levante a sua voz para discutir em pé de igualdade.
Queremos crescer. E cresceremos.

A culpa não é nossa. Minas trabalhou e ainda está trabalhando; os
mineiros estão trabalhando, portanto não podemos ser penalizados
por isso.

A orquestração política da imprensa que aporta em Minas Gerais
numa CPI carcerária, para colocar a culpa do Presidente da República
sobre os mineiros, é um absurdo. Esse pessoal não pode fazer isso
conosco. Temos de nos rebelar e mostrar que temos orgulho próprio e
que não estamos aqui para ser achincalhados, apesar das mazelas
existentes.

Poderia muito bem referir-me a dois presídios novos que estão para
ser inaugurados agora, no mês de março, especialmente o que será
inaugurado na minha terra, em Teófilo Otôni, que disporá de 300
vagas, para dizer que o governo tem feito a sua parte. A herança é
que é maldita. Dispúnhamos de 5 mil vagas, e o governo Aécio trouxe
mais 12 mil novas vagas, e, ainda este ano, haverá o acréscimo de
outras 2 mil vagas no sistema carcerário.

É preciso entender que ginástica é essa, já que o tema é muito
importante. Preso passando necessidade e passando aperto é mais
importante que você, cidadão, que tem de colocar cerca elétrica e
alarme na sua casa, ficando preso na sua própria casa. O Brasil está
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caminhando para isso, porque o governo federal não repassa aos
Estados o dinheiro do Fundo Penitenciário Nacional. Na verdade, ele
está fazendo caixa, mostrando que temos divisas lá fora, isto é, que
estamos cheios de dólares lá fora, enquanto aqui dentro as
necessidades são maiores do que se pode imaginar.

Não se pode dizer que carceragem não faz parte de infra-estrutura.
É claro que faz. Carceragem é questão de infra-estrutura social. Se
tivéssemos carceragens suficientes, não viveríamos esse drama. Na
minha cidade, por exemplo, vamos inaugurar um presídio com 300
vagas, mas temos 7 mil mandados de prisão para cumprir. Onde isso
vai parar? Isso não é caso de infra-estrutura? Não é responsabilidade
nacional?

Deputado Rêmolo Aloise, este é o momento de se verificar se há
uma orquestração contra Minas Gerais a partir de São Paulo. Além
disso, é preciso rechaçar, de todas as formas, esse tipo de
comportamento dos paulistas, dos partidos políticos sediados em São
Paulo e da imprensa paulista. Não podemos aceitar isso. E mais,
devemos desafiar a imprensa mineira a ser altaneira e mostrar os
avanços que Minas Gerais conquistou.

As pessoas que conhecem São Paulo, como o Deputado Vanderlei
Jangrossi, a quem vou conceder a palavra, sabem muito bem que não
estou falando nenhuma heresia, apenas estou mostrando o que de
fato está acontecendo.

Num belo dia, no mês de abril, eu, como Deputado Federal,
conversando com o Presidente Collor, disse a ele que, apesar de ele
ter 400 Deputados, amanhã não teria 40, se continuasse com aquela
roubalheira. Fato é que, um ano e dois meses depois, ele foi cassado.
Não quero dizer que o que estou falando vai acontecer, apenas estou
alertando e pedindo, pelo amor de Deus, que isso não aconteça.

O Deputado Vanderlei Jangrossi (em aparte) - Nobre Deputado
Getúlio Neiva, obrigado pelo aparte. Com certeza, temos de aprender
entender e compreender os limites existentes em cada um de nós.

Já que V. Exa. está falando de imprensa, de palavras, quero
aproveitar para dizer que, nesta semana, mais precisamente no dia 19
de fevereiro, terça-feira, uma repórter da “Folha de S. Paulo” fez uma
pergunta ao nosso Presidente Lula a respeito de liberdade de
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atuação, liberdade de imprensa, sobre o que ele achava de algum
segmento religioso que estava movendo inúmeras ações contra a
“Folha”, e o Presidente Lula deu a seguinte resposta: “Liberdade de
imprensa pressupõe uma mistura de liberdade e responsabilidade. As
pessoas escrevem o que querem e depois ouvem o que não querem”.

É preciso tomarmos muito cuidado com isso. Acho que ela foi muito
infeliz nessa sua posição, já que falou o que quis e escutou o que não
quis. A liberdade de imprensa está aí, mas temos de tomar cuidado
com o que falamos.

Falamos o que queremos, o que achamos, o que pensamos, mas
devemos estar preparados para ouvir o que não queremos em
resposta ao que falamos. Estava ouvindo, na Rádio CBN, que houve
uma discussão no Senado em que o Senador subiu e falou o que quis,
mas, quando desceu, ouviu o que não quis. Precisamos estar
preparados para isso. Parabéns por suas palavras, e que todos
estejam ouvindo atentos e preocupados em saber. Vamos falar, mas
vamos estar preparados para ouvir.

O Deputado Getúlio Neiva - Entendi perfeitamente o que quis dizer
meu nobre colega em relação a esse artigo no jornal, mas não em
relação ao que estou falando, pois estou disposto a ouvir o retruque
agora mesmo, em qualquer circunstância.

Obrigado. Para encerrar, quero dizer ao povo do Vale do Mucuri que
a ZPE já está na sua reta final para funcionar. Isso depende ainda de
duas portarias, de um decreto e da discussão de uma medida
provisória que está no Plenário por mais 30 dias. A partir daí vamos
relatar ao longo dos próximos meses e anos, se Deus quiser, os
investimentos que serão feitos naquela região. Temos mais de 50
consultas de empresas internacionais para se instalarem em Teófilo
Otôni. O beneficiado será o Município, o Nordeste mineiro, mas,
certamente, os resultados ocorrerão em toda Minas Gerais. Basta citar
o exemplo da ZPE de Barcelona, que tinha apenas 5ha, e hoje tem
2.400ha e responde por 50% do PIB da Espanha.

A ZPE é um instrumento importante, a respeito do qual falaremos ao
longo destes meses e deste ano, esclarecendo a população de Minas
Gerais a respeito de uma luta que se iniciou em 1978, há 30 anos. E o
Senador Mercadante queria obliterá-la no Senado. Em homenagem
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ao Mercadante, gostaria de lembrar que o tratamento que meu amigo
Rêmolo Aloise poderia sugerir seria um aborto para tirar o rei da
barriga, ou fazer uma cesariana. São Paulo precisa entender que não
é mais dono do Brasil.

* - Sem revisão do orador.
2ª Fase

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta fase, a
Presidência passa à 2ª Fase da Ordem do Dia, com a discussão e a
votação da matéria constante na pauta.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, que não há

quórum para votação, mas que o há para a discussão das demais
matérias constantes na pauta.

Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Parcial à
Proposição de Lei nº 18.073, que estabelece normas para a instalação
e a manutenção de sistema de ar condicionado em ambiente de uso
coletivo. A Comissão Especial perdeu o prazo para emitir parecer.
Designado relator em Plenário, o Deputado Domingos Sávio opinou
pela manutenção do veto. Continua em discussão o veto. Com a
palavra, para discutir, o Deputado Padre João. Na sua ausência e não
havendo outros oradores inscritos, encerra-se a discussão.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a especial de
segunda-feira, dia 25, às 20 horas, nos termos do edital de
convocação. Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/2/2008
Às 10h10min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Sávio Souza Cruz, Fábio Avelar, Almir Paraca, Inácio Franco e
Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Sávio Souza Cruz,
declara aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento
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do Deputado Fábio Avelar, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta e comunica o recebimento da
correspondência encaminhada pelo Sr. Júlio César Elias Cardoso,
Prefeito Municipal de Patrocínio, em que solicita a realização de
audiência pública nesse Município, em caráter de urgência, para tratar
de questões ligadas ao meio ambiente, em especial à pesca
predatória na região, atendendo ao pedido da Associação de Meio
Ambiente Regional de Patrocínio - Amar. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.583/2007, em 2º turno
(Deputado Almir Paraca); 16/2007, em 1º turno (Deputado Fábio
Avelar); 1.709 e 1.859/2007, em turno único (Deputado Sávio Souza
Cruz). Passa-se à 2ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Submetido a votação, é aprovado o Requerimento nº
1.653/2007. Passa-se à 3ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo a
discussão e votação de proposições da Comissão. A Presidência
recebe os seguintes requerimentos, que serão apreciados
oportunamente: do Deputado Elmiro Nascimento, em que solicita seja
realizada audiência pública no Município de Paracatu para conhecer
os fatos que envolvem a expansão da Rio Paracatu Mineração S.A.,
empresa de capital canadense controlada pela Kinross Gold
Corporation; da Deputada Elisa Costa, em que solicita a realização de
audiência pública no Município de Governador Valadares para discutir
e conhecer de perto as precárias condições de funcionamento do
aterro sanitário municipal e as graves irregularidades detectadas pela
Superintendência Regional de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável do Leste Mineiro - Supram -; e do Deputado Fábio Avelar,
em que solicita a realização de visita, seguida de audiência pública,
para a discussão de assuntos referentes ao licenciamento ambiental
concedido à Empresa Top Empreendimentos Ltda. para a realização
do bota-fora na região de Nova Lima. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
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determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.
Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2008.
Fábio Avelar, Presidente - Wander Borges - Almir Paraca.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

352/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 352/2007, de autoria da

Associação Mineira das Federações Esportivas, solicita a alteração da
finalidade das metas físicas e financeiras da Ação nº 4270, de forma a
mencionar explicitamente o apoio a entidades de prática esportiva,
como clubes ou ligas, e de administração regional do desporto, como
as federações.

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 epígrafe solicita a alteração da finalidade das metas
físicas e financeiras da Ação 4270, de forma a mencionar
explicitamente o apoio a entidades de prática esportiva, como clubes
ou ligas e de administração regional do desporto, como as federações.

A ação referida tem como finalidade “apoiar técnica e
financeiramente as equipes, atletas e para-atletas mineiros para
participação em competições, assim como a realização de eventos
através de municípios ou entidades que contribuam para o
desenvolvimento do esporte especializado ou de rendimento;
contribuir para a realização de acordos de cooperação técnica a fim
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de promover o aprimoramento de práticas em modalidades olímpicas
e para-olímpicas.”. Entendemos que clubes, ligas e federações
esportivas são entidades que contribuem para o desenvolvimento do
esporte. Assim sendo, já se encontram incluídas no planejamento do
Estado para o quadriênio, no Programa de Promoção do Desporto de
Rendimento. Por essa razão, não é necessária a alteração sugerida
pela Associação.

Entretanto, para assegurar que clubes, ligas e federações sejam
reconhecidos como beneficiários da Ação nº 4270 do PPAG, optamos
pelo envio de solicitação com esse objetivo ao órgão competente.

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

Legislativa nº 352/2007 na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura - Eros

Biondini - Gustavo Valadares.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

521/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 521/2007, de autoria do Sindicato

dos Produtores Rurais de Araçuaí, objetiva a implantação, no Médio
Jequitinhonha, de um campo de pesquisa para geração de
conhecimento e tecnologia agropecuária, ou de uma unidade da
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa.

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.
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A proposta em análise sugere que seja instalada uma unidade de
pesquisa agropecuária na região do Médio Jequitinhonha. Direcionada
ao Estado, a proposta, certamente, deverá ser efetivada pela Empresa
de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais - Epamig. O autor sugere
ainda que, na impossibilidade de ação do Estado, seja implantada na
região uma unidade da Embrapa, autarquia federal, sobre a qual não
se aplica o PPAG.

Sob a perspectiva da atuação do Estado, a proposta em tela já se
encontra atendida pela Ação 4021 - Desenvolvimento de Pesquisa
Agropecuária e Agroindustrial -, do Programa 210 - Geração de
Conhecimento de Tecnologia Agropecuária -, que tem por finalidade
“gerar conhecimento e tecnologia para o agronegócio”. Cabe informar
que na ação citada já há recursos alocados para o Vale do
Jequitinhonha.

Diante da pertinência da proposta, somos pelo seu acolhimento na
forma de requerimento.

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

Legislativa nº 521/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini -

João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

524/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 524/2007, de autoria da

Universidade Federal de Juiz de Fora, objetiva o aumento, no
Programa de Incentivo à Inovação - PII -, de recursos para
prototipagem e garantia de recursos para pré-incubação.

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
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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 aumento do volume de recursos
para projetos de prototipagem, no âmbito da Ação 4066 - Programa de
Incentivo à Inovação - PII -, do Programa 043 - Rede de Inovação
Tecnológica. Sugere ainda, que sejam garantidos recursos para pré-
incubação de projetos tecnológicos.

O autor da proposta em tela direciona de forma precisa sua
solicitação de alteração do PPAG; a análise da ação citada, porém,
indica que a liberação do recursos para projetos de prototipagem ou
outros depende de edital e aprovação no âmbito do PII, não no âmbito
do PPAG. Entendemos, portanto, que a proposta deve ser acolhida na
forma de requerimento.

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

Legislativa nº 524/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite - Eros

Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

527/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 527/2007, de autoria da Lapa

Meio Ambiente - Associação Lapense de Defesa do Meio Ambiente -
solicita a criação de lei obrigando cada Município a criar reserva para
a proteção da flora e fauna locais.

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
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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 edição de lei que obrigue os Municípios
a criar reservas para a proteção da flora e da fauna locais. Tal
solicitação reflete a preocupação de estabelecer mecanismos para
que os Municípios atuem na definição, na implantação e na gestão de
áreas a serem ambientalmente protegidas. Entretanto, não há como
estabelecer essa obrigatoriedade no âmbito do PPAG, que é um
instrumento de planejamento das ações de médio prazo a serem
empreendidas pelo Estado. Além disso, o PPAG já apresenta a Ação
4060 - Fortalecimento da Gestão das Unidades de Conservação - que
tem por finalidade “estruturar e implantar unidades de conservação
existentes, buscando parcerias para a administração e gestão das
mesmas”. Entendemos que essa ação, sob a responsabilidade do
Instituto Estadual de Florestas, se bem articulada, possibilitará a
formação de parcerias entre o Estado e Municípios para a implantação
e a gestão de unidades de conservação da natureza já existentes, o
que, por si só, trará enormes benefícios ao meio ambiente.

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

Legislativa nº 527/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Eros Biondini -

Carlin Moura.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

533/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 533/2007, de autoria da ONG

Clarosofia Núcleo Mundial, objetiva a promoção da educação
ambiental em parceria com ONGs, de forma a proporcionar contatos
entre as entidades envolvidas.

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, 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 solicita que o Estado promova ações de
educação ambiental em parceria com organizações não
governamentais - ONGs. Sugere ainda que essas ações congreguem
as entidades parceiras com o fim de estimular intercâmbio entre elas.

O Estado, por meio do PPAG e da estrutura de seus órgãos,
promove diversas ações de educação ambiental nas áreas de
recursos hídricos, biodiversidade, gestão de resíduos sólidos, entre
outras. As parcerias com o terceiro setor são inúmeras e
indispensáveis para garantir abrangência e capilaridade das ações. A
proposta é, portanto, pertinente ao planejamento público e, apesar de
já atendida, deve ser acolhida na forma de requerimento.

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

Legislativa nº 533/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura - Eros

Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

534/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 534/2007, de autoria da

Cooperativa Reciclagem Trabalho - Coopert - objetiva o pagamento a
associações e cooperativas de catadores pela prestação do serviço de
coleta seletiva, com incentivos fiscais para os Municípios que fizerem
parceria com os catadores organizados em Minas Gerais.
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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 análise sugere o pagamento a associações e
cooperativas de catadores pela prestação do serviço de coleta
seletiva, por meio de incentivos fiscais para os Municípios que fizerem
parceria com os catadores organizados em Minas Gerais. A matéria é
pertinente ao PPAG dentro do escopo da Ação 1065 -
Desenvolvimento de Instrumentos de Incentivo à Gestão Adequada de
Resíduos Sólidos -, pertencente ao Programa 045 - Resíduos Sólidos.
Entendemos que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - Semad - deve avaliar a viabilidade
técnica dessa proposta e, se possível, apresentar sugestão de
legislação para atendê-la.

Portanto, sugerimos o encaminhamento da proposta por meio de
ofício à Semad.

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

Legislativa nº 534/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura - Eros

Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

535/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 535/2007, de autoria Sindicato

dos Engenheiros de Minas Gerais - Senge-MG -, requer a criação de



619

unidades do Centro Mineiro de Referência de Resíduos nos
Municípios do Estado ou nas cidades-pólo.

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 subsídios 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 visa à criação de Centros Mineiros de Referência
em Resíduos Sólidos em cidades-pólo do Estado. O Centro Mineiro de
Referência em Resíduos Sólidos, criado em período recente, com
sede em Belo Horizonte, pretende ser um centro de excelência para
apoio à gestão de resíduos sólidos em todo o Estado. Esse espaço,
que conta com recursos públicos previstos por meio da Ação 1066 -
Manutenção do Centro Mineiro de Referência em Resíduos e Alcance
de Auto-sustentabilidade - no PPAG 2008-2011, tem o objetivo de
atuar como núcleo irradiador de projetos e parcerias, estimulando a
articulação entre os setores públicos, privado e o terceiro setor para
apoiar os Municípios e cidadãos na gestão integrada de resíduos.
Entre suas finalidades está a de proporcionar capacitação técnica,
gerencial e profissionalizante.

A proposta de regionalização desse centro de referência vem ao
encontro do processo de descentralização ambiental. Os Municípios
mineiros, em especial as cidades-pólo ou as regiões metropolitanas,
cada vez mais sobrecarregados com a crescente necessidade de
gestão de resíduos, que requer construção de aterros, tratamento de
esgotos e organização de coleta seletiva, devem assumir um papel
preponderante no âmbito da política ambiental.

A proposta é pertinente ao PPAG e, portanto, somos pelo seu
acolhimento na forma de requerimento.

Conclusão
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Diante do exposto, concluímos pelo aprovação da Proposta de Ação
Legislativa nº 535/2007, por meio de requerimento.

Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura - Eros

Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

538/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 538/2007, do Instituto Mineiro

Pró-Cultura e Turismo - Icult -, objetiva a criação de um programa de
coleta de sobras de materiais de construção e resíduos de demolição,
por macrorregiões, com o fim de dar aproveitamento desse material
em obras de habitação popular.

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 análise pretende que seja criado um programa que
estimule a doação de sobras de material de construção e resíduos de
demolição e que estabeleça um sistema de coleta e processamento
desse material. Sugere, ainda, a utilização do material coletado na
construção de habitações populares.

O programa 025 - Lares Geraes -, sob responsabilidade Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, tem como
objetivo “reduzir o déficit habitacional, criando condições de acesso a
moradias seguras, dignas e saudáveis para famílias de baixa renda ou
moradores em habitações precárias, assim como concessão de
financiamentos para aquisição de casa própria a servidores da área
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de segurança pública”. A utilização de materiais de construção doados
e reciclados não é especificada como parte do trabalho a ser
desenvolvido. Tal ação depende ainda de estudos de viabilidade
econômica para sua aplicação.

A proposta em tela é, portanto, pertinente ao planejamento público e
deve ser acolhida na forma de requerimento.

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

Legislativa nº 538/2007, por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura - Eros

Biondini.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.592/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em

epígrafe visa a declarar de utilidade pública a Associação dos
Portadores de Deficiência de Ipatinga - Adefi -, com sede no Município
de Ipatinga.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão, para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.592/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Portadores de Deficiência de Ipatinga, que tem por
objetivo a inclusão do portador de deficiência na sociedade e no
mercado de trabalho oferecendo-lhe serviços que atendam às suas
necessidades básicas.

Promove em seu benefício atividades culturais, recreativas e
desportivas, além de eventos internos e externos que visem ao seu
bem-estar físico e mental. Desenvolve iniciativas que objetivam a
prevenção dos males que acometem o portador de deficiência e a
superação de possíveis seqüelas.

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

Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.592/2007, em turno único.

Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.859/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Deputado Padre João, o projeto de lei em epígrafe
visa a declarar de utilidade pública a Associação dos Pescadores de
Rio Casca, com sede no Município de Rio Casca.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão, para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.859/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Pescadores de Rio Casca, que tem por finalidade
defender o meio ambiente e os recursos naturais, preservando áreas
ecologicamente importantes e a biodiversidade e estimulando a
criação de unidades de conservação.

Procura desenvolver o pleno exercício da cidadania e a melhoria da
qualidade de vida da população. Promove estudos e pesquisas sobre
temas ambientais, visando ao desenvolvimento ecologicamente
sustentável. Mantém iniciativas na área da assistência social da saúde
e da educação voltadas para a infância, a adolescência e a velhice
carentes.

Através da realização de pesquisas, conferências, seminários,
cursos e vídeos, a instituição divulga suas atividades no campo
ambiental, com o objetivo de educar a população, principalmente o
segmento mais jovem.

Isto posto, acreditamos ser a entidade merecedora do título de
utilidade pública.

Conclusão
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Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.859/2007, em turno único.

Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2008.
Sálvio Souza Cruz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.863/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública a Juventude Unida de Contagem, com
sede nesse Município.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1863/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Juventude Unida de Contagem, que possui como finalidade
primordial melhorar a qualidade de vida da população local. Na
consecução dessa meta, promove atividades nas áreas culturais,
sociais, esportivas e de lazer.

Para cumprir seus objetivos, a entidade pode organizar-se em tantas
unidades de prestação de serviços quantas se fizerem necessárias,
bem como firmar convênios com órgãos públicos ou privados.

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

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

nº 1.863/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.865/2007

Comissão de Transporte, Comunicação e Obras Públicas
Relatório
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De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe
visa instituir o Dia do Colunista.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade. Agora, vem a esta Comissão para
receber parecer quanto ao mérito, nos termos do disposto no art. 102,
XII, combinado com o art. 190, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.865/2007 tem como escopo instituir o Dia do

Colunista, a ser comemorado anualmente no dia 1º de julho.
Sua finalidade é homenagear os colunistas de todas as áreas, -

esportiva, política, social ou de moda -, que se dedicam a informar os
leitores de forma sucinta e clara.

Uma coluna pode ser tratada como uma seção fixa, em que são
divulgados artigos ou crônicas, ou como gênero jornalístico, contendo
um único texto ou um mosaico de pequenas notas. Para José
Marques de Melo, estudioso do jornalismo, a coluna funciona como
uma apresentação dos bastidores da notícia, formando a opinião
pública com relação a fatos cujos contornos aprofundados e definitivos
serão dados por gêneros jornalísticos informativos, como a notícia e a
reportagem.

A coluna cativa os leitores pela linguagem simples, pelas
informações exclusivas e pela forma charmosa de expor os pontos de
vista de seu autor. Embora opinativa, obedece aos critérios da
qualidade da informação e da eficácia do processo comunicativo.

Segundo o autor da proposição, a data escolhida é uma
homenagem ao Padre mineiro José Joaquim Viegas de Menezes,
que, um ano antes da criação da Imprensa Régia, em 1807, imprimiu
um poema de 14 páginas utilizando a técnica da calcografia - chapa
de metal fixa. O homenageado foi também o responsável pela
primeira tipografia construída no Brasil, pois auxiliou e orientou um
português residente em Ouro Preto a fundir os tipos, construir o prelo
e todas as peças necessárias à impressão.

Conclusão
Pelas razões expostas, somos pela aprovação do Projeto de Lei nº

1.865/2007 em turno único.
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Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2008.
Gustavo Valadares, Presidente e relator - Juninho Araújo - Inácio

Franco.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.866/2007
Comissão de Saúde

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

declarar de utilidade pública o Núcleo de Apoio aos Toxicômanos e
Alcoólatras - Nata -, com sede no Município de Ouro Preto.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.866/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Núcleo de Apoio aos Toxicômanos e Alcoólatras, com sede no
Município de Ouro Preto, que tem como finalidade primordial a defesa
de pessoas consideradas dependentes de substâncias químicas.

Na consecução de seus objetivos, encaminha as mais necessitadas
para internação e recuperação em casas devidamente credenciadas,
oferece-lhes apoio moral e espiritual, orientando as respectivas
famílias afetadas, incentiva e desenvolve atividades sociais e culturais
e promove palestras, conferências e seminários, visando conscientizá-
las sobre os malefícios decorrentes do uso de substâncias tóxicas.

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

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

nº 1.866/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2008.
Carlos Pimenta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.873/2007

Comissão de Saúde
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Relatório
De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe

visa declarar de utilidade pública o Centro de Terapias Alternativas
Alberto Seabra - Cetas -, com sede no Município de Mateus Leme.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.873/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Centro de Terapias Alternativas Alberto Seabra, com sede no
Município de Mateus Leme, que tem por objetivo a melhoria da saúde
e, conseqüentemente, a qualidade de vida das pessoas.

Promove a aplicação de técnicas alternativas, como massagens,
acupuntura, fisioterapia e terapias ocupacionais, na prevenção e
tratamento de enfermidades físicas e mentais. Além disso, orienta a
população acerca do uso racional de plantas medicinais caseiras, com
base no conhecimento popular.

Elabora projetos que visem ao melhor aproveitamento de alimentos
e plantas, facilitando assim o desenvolvimento econômico e social das
comunidades, bem como contribuindo para o combate à pobreza, e
programas de recuperação de áreas desmatadas ou ociosas,
estimulando o plantio de árvores medicinais do cerrado e preservando
as matas remanescentes.

Isto posto, acreditamos ser a entidade merecedora do título de
utilidade pública.

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

1.873/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2008.
Doutor Rinaldo, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.877/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
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tem por objetivo dar denominação a escola estadual situada no
Município de Prata.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão, para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.877/2007 pretende dar a denominação de

Escola Estadual Noraldino Lima à escola estadual situada na Praça
Quinze de Novembro, 500, Centro, no Município de Prata.

O propósito do Governador do Estado decorre do objetivo de
reverenciar a memória de Noraldino Lima pelas diversas ações em
benefício do ensino, especialmente os anos iniciais do ensino
fundamental.

Noraldino Lima nasceu no Município de São Sebastião do Paraíso,
em 1885 e, aos 18 anos, realizou seus primeiros estudos, quando
escreveu o livro “Albores”. Como Diretor da Instrução Pública e
Secretário da Educação, criou métodos, critérios e decretos que
marcaram época e resultaram em benefícios para o ensino primário.
Teve grande interesse pela classe do magistério e pela melhoria da
organização interna das escolas, empregando uma pedagogia
moderna para a época.

Falecido em 1951, seus concidadãos pretendem perpetuar o seu
nome na memória das futuras gerações.

É meritória, portanto, a proposição que pretende homenageá-lo.
Conclusão

Pelo exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.877/2007, em turno único.

Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2008.
Ana Maria Resende, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.899/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em tela
visa a declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores da
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Vereda, com sede no Município de Rubelita.
Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.899/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Moradores da Vereda, com sede no Município de
Rubelita, que possui como finalidade precípua a melhoria da
qualidade de vida dos habitantes locais, especialmente os mais
carentes. Para alcançar suas metas, implementa ações nas áreas da
educação, da cultura e do esporte; desenvolve serviços de assistência
social; incentiva a solidariedade e a integração entre os seus
associados e a comunidade; celebra convênios com entidades
públicas e privadas para subsidiar suas iniciativas.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem por finalidade retificar o nome da entidade,
de acordo com o constante no art. 1º de seu estatuto.

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

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

nº 1.899/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.910/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Getúlio Neiva, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores dos Bairros
Paulino Benevides, Amim el Aouar e Adjacências, com sede no
Município de Carlos Chagas.

Examinada preliminarmente pela Comissão de Constituição e



629

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.910/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Moradores dos Bairros Paulino Benevides, Amim el
Aouar e Adjacências, com sede no Município de Carlos Chagas, que
tem como finalidade precípua desenvolver e apoiar ações para a
defesa da qualidade de vida dos seus habitantes.

Para alcançar suas metas, cultiva a cordialidade entre os
associados, promove atividades sociais, culturais e desportivas, zela
pela melhoria da infra-estrutura dos referidos bairros, firma convênios
com associações congêneres visando ao aprimoramento de suas
iniciativas, orienta sobre a preservação do meio ambiente e combate a
fome e a pobreza.

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

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

nº 1.910/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.913/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Getúlio Neiva, o projeto de lei em epígrafe
visa a declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Rural de
Pampam - Acopam -, com sede no Município de Carlos Chagas.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com a
Emenda nº 1, que apresentou. Vem agora a matéria a esta Comissão,
para deliberação conclusiva, nos termos do art. 103, I, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 1.913/2007 pretende declarar de utilidade pública
a Associação Comunitária Rural de Pampam, com sede no Município
de Carlos Chagas, que tem por finalidade a proteção à saúde da
família, da maternidade, da infância e da velhice e a realização de
campanhas de combate a doenças infecto-contagiosas. Combate a
fome e a pobreza através de incentivo à produção de alimentos
básicos. Distribui agasalhos e material para reforma e construção de
habitações. Promove o desenvolvimento social, econômico e cultural
de seus associados e habilita pessoas portadoras de necessidades
especiais. Mantém atividades culturais, socioeducativas e
assistenciais por meio de clubes de mães, creches e pré-escolas. Tem
iniciativas de proteção ao meio ambiente, participando com entidades
afins em campanhas educativas e projetos de recuperação ambiental.

A Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça, tem por propósito retificar o nome da entidade, adequando-o à
forma consignada em seu estatuto.

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

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

1.913/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.917/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela visa a
declarar de utilidade pública o Clube Praça de Esportes do Pará, com
sede no Município de Pará de Minas.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade, cabe agora a esta Comissão
deliberar conclusivamente sobre ela, conforme preceitua o art. 103, I,
“a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.917/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Clube Praça de Esportes do Pará, com sede no Município de Pará
de Minas, que possui como finalidade primordial a difusão do civismo
e da cultura esportiva por meio de atividades como o futebol de salão,
a natação e o voleibol, podendo ainda realizar reuniões e eventos de
caráter sociocultural.

Por meio da educação e do esporte, busca tornar os seus
associados agentes de sua própria transformação e colaboradores na
construção de uma sociedade justa e solidária.

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

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

nº 1.917/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2008.
Carlin Moura, relator.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 521/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

O Projeto de Lei nº 521/2007, de autoria do Deputado Dinis Pinheiro,
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Passa-Tempo o imóvel que especifica.

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

Agora, vem a matéria a este órgão colegiado a fim de ser apreciada
quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, conforme preceitua
o art. 188, c/c o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 521/2007 tem como finalidade autorizar o Poder

Executivo a fazer reverter ao Município de Passa-Tempo imóvel
constituído de terreno com área de 10.000m², situado no local
denominado Pasto do Açude, nesse Município.

O referido imóvel foi doado diretamente ao Departamento de
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Estradas de Rodagens do Estado de Minas Gerais - DER-MG -, para
que no local fosse construído um acampamento para suas
instalações, o que, de fato, não aconteceu. Em decorrência disso, a
Comissão de Constituição e Justiça apresentou o Substitutivo nº 1 ao
projeto, com o objetivo de alterar o sujeito a quem será dada a
autorização legislativa, além de adequar sua redação à técnica
legislativa.

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

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

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

521/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Elisa Costa, relatora - Antônio Júlio -

Sebastião Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 618/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Weliton Prado, o projeto em epígrafe “torna
obrigatória a execução de reservatório para as águas coletadas por
coberturas e pavimentos nos lotes, edificados ou não, nas condições
que menciona e dá outras providências”.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 31/3/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Meio Ambiente
e Recursos Naturais e de Fiscalização Financeira e Orçamentária
para receber parecer, nos termos do art. 188 combinado com o art.
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102 do Regimento Interno.
Registre-se, por oportuno, a aprovação de diligência desta

Comissão à Mesa da Assembléia para se estudar a possibilidade de
anexação do projeto em epígrafe ao Projeto de Lei nº 14/2007, que
dispõe sobre a contenção de água de chuva nas áreas urbanas.

Cumpre-nos analisar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
Trata-se de proposição desarquivada - ex-Projeto de Lei nº

1.650/2004 -, sobre a qual esta Comissão exarou parecer nos
seguintes termos, com os quais concordamos.

“O projeto pretende estabelecer a obrigatoriedade de construção de
reservatórios para acumulação de águas pluviais nos lotes edificados
ou não com área impermeabilizada superior a 500m². No art. 2º,
dispõe sobre a fórmula para cálculo de capacidade do reservatório. No
art. 3º, cuida das áreas destinadas a estacionamentos, as quais
deverão ter 30% do terreno com área permeável ou piso drenante. No
art. 4º, prevê a aplicação de multa para os infratores da lei.

Os principais argumentos para a apresentação do projeto são a
escassez de água e a necessidade de adoção de providências para
economizar esse importante recurso natural.

As medidas previstas na proposição comportam análise sob
diversos aspectos jurídicos.

No campo ambiental, os recursos hídricos estão disciplinados em
vários diplomas normativos. Entre eles, destacamos a Lei Federal nº
9.433, de 1997, e a Lei Estadual nº 13.199, de 1999. Nelas, a política
hídrica tem por fundamento assegurar o controle, pelos usuários
atuais e futuros, do uso de água e de sua utilização em quantidade,
qualidade e regime satisfatórios. Sob a perspectiva urbanística, o
estabelecimento de normas para o aproveitamento de águas de chuva
contribui no sentido de minimizar os efeitos de enchentes, na
ocorrência de grandes precipitações pluviométricas, ou mesmo evitar
a ocorrência desses sinistros. A impermeabilização de grandes
extensões territoriais é apontada pelos especialistas como uma das
principais causas dessas catástrofes. Além disso, a
impermeabilização prejudica a recarga de aqüífero e,
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conseqüentemente, diminui o volume de água para captação
destinada ao abastecimento público.

Direito ambiental e direito urbanístico são matérias de competência
legislativa concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, nos
termos do art. 24, I e VI, da Constituição Federal.

Como não há normas gerais editadas pela União sobre o assunto
tratado no projeto, os Estados membros estão autorizados a legislar
plenamente sobre a matéria, com fundamento no § 3º do citado artigo.
Ressalte-se, no entanto, que a edição superveniente de normas gerais
suspende a eficácia da legislação estadual, no que lhe for contrário.

O Substitutivo nº 1 objetiva aperfeiçoar o projeto. De acordo com a
melhor doutrina, normas de natureza eminentemente técnica devem
ser objeto de regulamentação em atos infralegais. Em virtude das
diferenças geológicas de terrenos, não é recomendável a
padronização de medidas com vistas ao aproveitamento das águas de
chuvas.

Por fim, observamos a inexistência de vício de iniciativa no processo
legislativo.”

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 618/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre a contenção de águas de chuva nas áreas urbanas.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Nas áreas urbanas, edificadas ou não, com

impermeabilização de solo superior aos índices definidos pelo órgão
competente, deverão ser adotadas medidas para a contenção de
águas de chuva, como construção de reservatórios ou instalação de
sistema de captação por telhados, para fins de aproveitamento do
recurso hídrico, recarga de aqüífero ou mecanismo de controle de
enchentes, conforme dispuser a regulamentação desta lei.

Art. 2º - Nos terrenos urbanos destinados à exploração econômica
por estacionamentos de veículos, 30% (trinta por cento), no mínimo,
da área total deverá dispor de piso drenante ou naturalmente
permeável.
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Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei e em sua
regulamentação sujeita o infrator à pena de multa de 20 (vinte) a 300
(trezentas) Ufemgs, e de 40 (quarenta) a 600 (seiscentas) Ufemgs,
quando for reincidente.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Hely

Tarqüínio - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 991/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o Projeto de Lei nº 991/2007
tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer reverter ao
Município de Gonzaga o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou. Agora, vem a este órgão colegiado a fim de receber
parecer quanto a sua repercussão financeira, conforme dispõe o art.
188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 991/2007 tem por finalidade autorizar o Poder

Executivo a fazer reverter ao Município de Gonzaga imóvel constituído
por um terreno com área de 360,00m², localizado na Praça João XXIII,
naquele Município, doado ao Estado, sem gravame no instrumento
público de transferência de domínio.

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

A matéria em questão atende aos preceitos legais que versam sobre
a transferência de domínio de bens públicos, além de não representar
despesas para o erário e não acarretar repercussão na Lei
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Orçamentária.
Ressalte-se que o Substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de

Constituição e Justiça, tem como escopo corrigir a forma de
transmissão do bem, de reversão para doação, uma vez que não há
previsão do seu retorno para o Município na escritura pública de
doação, lavrada em 1980, e também acrescentar cláusula de
reversão, ausente no projeto original.

Cabe esclarecer, por fim, que, na defesa do interesse público, o
imóvel a ser doado será destinado ao funcionamento de um posto de
saúde.

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

991/2007, no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Elisa Costa - Sebastião

Helvécio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.378/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gustavo Valadares, o Projeto de Lei nº
1.378/2007 altera o art. 1º da Lei nº 16.698, de 17/4/2007.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 13/7/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Administração
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

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

Fundamentação
De acordo com o art. 1º da proposição, o art. 1º da Lei nº 16.698, de

17/4/2007, passa a vigorar com a seguinte redação: “Fica a
Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa - MG -
autorizada a criar empresa subsidiária integral com a atribuição de
planejar, projetar, executar, ampliar, remodelar e explorar serviços
públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário; a
coleta, a reciclagem, o tratamento e a disposição final do lixo urbano,
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doméstico e industrial; a drenagem e o manejo de águas pluviais
urbanas, em localidades da região de planejamento Norte de Minas e
das Bacias Hidrográficas dos Rios Jequitinhonha, Mucuri, São
Mateus, Buranhém, Itanhém, Jucuruçu, Suaçuí e Santo Antônio”.

O objetivo da proposta, conforme justificação de seu autor, é
estender a área de abrangência da Copanor, subsidiária da
Companhia de Saneamento do Estado de Minas Gerais - Copasa-MG,
criada pela Lei nº 16.698, de 2007. Ele alega que, à época da
instituição dessa subsidiária, ficaram fora de seu campo de
abrangência Municípios de baixo grau de desenvolvimento humano,
como aqueles do Norte de Minas, do Jequitinhonha e do Mucuri, os
quais estão localizados em área contígua àquela definida como de
influência da Copanor. A proposição, nesse aspecto, procura melhorar
o atendimento aos Municípios situados nas Sub-Bacias Hidrográficas
dos Rios Suaçuí e Santo Antônio.

Não obstante a nobre intenção do seu autor, a proposta esbarra no
disposto na letra “e” do inciso III do art. 66 da Constituição Estadual:

“Art. 66 - São matérias de iniciativa privativa, além de outras
previstas nesta Constituição:

III - do Governador do Estado:
(...)
e) a criação, estruturação e extinção de Secretaria de Estado, órgão

autônomo e entidade da administração indireta;”.
A Copanor, como subsidiária da Copasa-MG, inclui-se no conceito

de entidade da administração indireta, razão pela qual qualquer
alteração na composição das suas atribuições deve ser proposta
unicamente pelo Chefe do Poder Executivo, medida que tem que ver
com a estruturação da empresa estatal. O projeto em exame,
portanto, possui vício de iniciativa inarredável.

Conclusão
Com base no exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.378/2007.
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Hely

Tarqüínio - Gilberto Abramo - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.431/2007
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Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, a proposição em
epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Diamantina o imóvel que especifica.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 4/8/2007 e
encaminhado a esta Comissão a fim de ser examinado
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento
Interno.

Em 29/8/2007, esta relatoria solicitou fosse a proposição baixada em
diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, a fim de
que se manifestasse sobre a pretendida alienação e esclarecesse a
situação atual do imóvel, bem como ao Prefeito do referido Município
para que manifestasse a aquiescência ou não à proposta contida no
projeto.

Atendidas as solicitações, passamos à análise da matéria.
Fundamentação

O Projeto de Lei nº 1.431/2007 trata de conferir a necessária
autorização legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao
Município de Diamantina um terreno edificado, com área de
1.416,41m², situado nesse Município, comprado pelo Estado, em
1912, da Santa Casa de Caridade local. O imóvel abrigou por vários
anos a antiga cadeia pública e hoje é utilizado pela Prefeitura
Municipal, por força de contrato de cessão de uso, com vigência de 20
anos, que lhe dá o direito a efetuar reformas destinadas à adaptação
das instalações para abrigar um centro cultural, com cineteatro. Em
função dessa prerrogativa, a reforma já está sendo executada, com
recursos provenientes dos cofres federal e municipal.

A transferência de patrimônio público, ainda que para outro ente da
Federação, deve observar o art. 18 da Constituição mineira, que exige
autorização legislativa para sua efetivação. No âmbito
infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta
o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas para licitações
e contratos da administração pública, no inciso I de seu art. 17, impõe,
além da referida autorização legislativa, a existência de interesse
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público devidamente justificado.
Esta exigência está atendida pelo parágrafo único do art. 1º do

projeto, que destina o imóvel à implantação de um centro cultural, que
beneficiará toda a comunidade.

Ainda para resguardar o interesse público, o art. 2º do projeto
determina a reversão do bem ao patrimônio do Estado se, no prazo de
três anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não
lhe for dada a destinação estabelecida.

Tanto a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, por
intermédio da Nota Técnica nº 283/2008, quanto o Prefeito Municipal
de Diamantina, por meio do Ofício nº 459/2007, declaram ser
favoráveis à pretendida doação.

Importa esclarecer que, diferentemente dos dados cadastrais do
imóvel constantes do art. 1º do projeto, ambos esses documentos
consignam o registro do mesmo bem como sendo o nº 107, a fls. 18
do Livro 4-A. Em virtude da necessidade de sanar esse equívoco,
cumpre-nos apresentar, na parte final deste parecer, a Emenda nº 1.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.431/2007 com
a Emenda nº 1, nos termos que se seguem.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao “caput” do art. 1º a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar ao Município de

Diamantina o imóvel constituído de terreno edificado, com área de
1.416,41m² (mil quatrocentos e dezesseis vírgula quarenta e um
metros quadrados), situado nesse Município e registrado sob o nº 107,
a fls. 18 do Livro 4-A, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca
de Diamantina.”.

Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Sebastião Costa - Neider

Moreira - Gilberto Abramo - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.448/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em epígrafe
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visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Ferros o
imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 9/8/2007, e
encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188 do Regimento
Interno.

Em 29/8/2007, a relatoria solicitou fosse a proposição baixada em
diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão a fim de
que informasse sobre a situação efetiva do imóvel e sobre a existência
de óbice à transferência de domínio; e ao Prefeito Municipal para que
se manifestasse sobre o pretendido negócio jurídico. De posse das
respostas, passamos à análise do projeto de lei em tela.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.448/2007 tem como finalidade autorizar o

Poder Executivo a doar ao Município de Ferros um imóvel constituído
por o prédio denominado Edifício Vereador Padre Lage, localizado
nesse Município, registrado sob o nº 1.165, a fls. 2 do Livro 3-A, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Ferros.

O art. 18 da Constituição do Estado exige autorização legislativa
para a alienação de bem público, e, no âmbito infraconstitucional, a
Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta o art. 37, XXI, da
Constituição da República e institui normas para licitações e contratos
da administração pública, no inciso I de seu art. 17, prevê, além da
referida autorização, a comprovação de que o negócio atende ao
interesse público.

A propósito, o parágrafo único do art. 1º do projeto prevê que o
imóvel objeto da alienação terá como finalidade abrigar a Câmara
Municipal de Ferros, o que resultará em benefício para a população
local.

Mesmo sendo o imóvel transferido a outro ente da Federação, o
respectivo contrato deve ser revestido de garantia, prevista no art. 2º
do projeto, que estabelece o retorno do bem ao patrimônio do doador
se, no prazo de três anos contados da lavratura da escritura pública
de doação, não lhe for dada a destinação prevista.

Cabe informar, por fim, que o Presidente da Câmara Municipal de
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Ferros, por meio do Ofício nº 129/2007, reafirmou a necessidade da
doação do imóvel ao Município, uma vez que a Câmara já se encontra
ali instalada.

Por seu turno, a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão,
por meio da Nota Técnica nº 279/2007, manifestou-se favoravelmente
à alienação pretendida, considerando que o imóvel já abriga há
tempos a Câmara Municipal, mas sugeriu que fosse assegurado o
espaço para os órgãos públicos estaduais que também se encontram
ali instalados.

Em decorrência disso, apresentamos a Emenda nº 1, no final deste
parecer, para garantir, no parágrafo único do art. 1º, a continuação do
funcionamento dos órgãos estaduais, juntamente com a Câmara
Municipal.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.448/2007 com
a Emenda nº 1, apresentada a seguir.

EMENDA Nº 1
Dê-se ao parágrafo único do art. 1º a seguinte redação:
“Parágrafo único - O imóvel a que se refere o “caput” deste artigo

destina-se a abrigar a Câmara Municipal de Ferros e órgãos públicos
estaduais.”.

Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Neider

Moreira - Hely Tarqüínio - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.519/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto em epígrafe
altera dispositivos da Lei nº 13.449, de 10/1/2000, que cria o
Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Comércio Exterior do
Aeroporto Internacional Tancredo Neves - Pró-Confins - e dá outras
providências.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 30/8/2007, foi a proposição
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas para receber parecer, nos termos do
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art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.
Cumpre-nos examinar os aspectos de juridicidade,

constitucionalidade e legalidade da matéria.
Fundamentação

O projeto de lei em estudo visa a incluir no Grupo Coordenador do
referido Programa representante da Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável - Semad - e atribuir ao citado Grupo a
competência para examinar áreas com vistas à implantação ou
ampliação de empreendimentos da cidade aeroportuária, com a fito de
garantir que as instalações não comprometam a segurança nos
pousos e decolagens de aeronaves no Aeroporto Internacional
Tancredo Neves.

Conforme consta na justificação do projeto sob comento, a primeira
medida é de extrema importância, uma vez que a matéria de que trata
a lei que se pretende alterar tem implicações em questões ambientais
relativas ao entorno do referido Aeroporto, região de importância
histórica, paleontológica e espeleológica. Já a segunda alteração
proposta visa a garantir a segurança em pousos e decolagens de
aeronaves.

Ocorre que a proposição esbarra em vício insanável de
inconstitucionalidade, por invadir a competência privativa do
Governador do Estado na deflagração do processo legislativo, nos
termos do art. 66, III, “e”, da Constituição Estadual. No caso das
matérias afetas à organização administrativa no âmbito do Poder
Executivo, o referido artigo constitucional inclui na competência
reservada do Governador a inauguração do processo legislativo para
promover as alterações que julgar necessárias para o aprimoramento
da máquina estatal.

Já é matéria pacífica na Suprema Corte, bem como em todos os
outros tribunais, que, em se tratando de normas de iniciativa privativa
do Chefe do Executivo, não pode o Poder Legislativo elaborá-las, sob
pena de ofensa ao princípio da independência e harmonia entre os
Poderes, consagrado no art. 2º da Constituição da República.

Como se vê, a proposição em estudo apresenta vício de origem, por
inconstitucionalidade formal, ao conferir atribuição a órgão do Estado
por meio de projeto de lei de iniciativa parlamentar.
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Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.519/2007.
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Gilberto Abramo - Neider

Moreira - Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.706/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria dos Deputados Roberto Carvalho e Wander Borges, o
projeto em epígrafe “institui a Política de Criação de Parques
Ecológicos na Região Metropolitana de Belo Horizonte”.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/10/2007 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Meio
Ambiente e Recursos Naturais para receber parecer, nos termos do
art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Cumpre-nos examinar a matéria nos aspectos jurídico, constitucional
e legal.

Fundamentação
A proposição em exame pretende instituir política de criação de

parques ecológicos na Região Metropolitana de Belo Horizonte com o
objetivo de incentivar a constituição de unidades de conservação da
vida natural e de áreas de lazer para a população.

Para tanto, estabelece como obrigação do Poder Executivo várias
ações, como a realização de levantamentos de áreas com potencial
para serem transformadas em parques e a criação de condições para
a implantação de centros de educação e pesquisas ambientais no
interior dos parques.

Sobre tais medidas, fazemos as ponderações a seguir.
A Constituição Federal impõe ao poder público a obrigação de

definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e
seus componentes a serem especialmente protegidos e de promover
a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente.

No plano federal, a preservação e a conservação da biodiversidade,
de ecossistemas sensíveis e de recursos naturais indispensáveis à
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manutenção da vida são disciplinadas na Lei Federal nº 9.985, de
2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação
da Natureza - SNUC. Trata-se de lei nacional que dispõe sobre
diretrizes, princípios, objetivos, definições e modos de criação,
implantação e gestão de unidades de conservação. Com efeito, esse
diploma permite ao poder público o desenvolvimento de ações
específicas para fins de proteção de espaços territoriais.

Nesse contexto, o projeto de iniciativa parlamentar voltado para a
criação de parques ecológicos está em harmonia com as disposições
constitucionais e legais acima mencionadas, especialmente no que se
refere à educação ambiental.

Como se sabe, a proteção ambiental de espaços territoriais e de
seus componentes se faz segundo as características da área. Assim,
as unidades de conservação são enquadradas em dois grupos:
unidades de proteção integral e unidades de proteção de uso
sustentável. As unidades de proteção integral têm por objetivo básico
a preservação da natureza, admitindo-se apenas o uso indireto dos
recursos naturais, como parques, estações ecológicas, reservas
biológicas e outras. Já as unidades de proteção de uso sustentável
têm por finalidade compatibilizar a conservação da natureza com o
uso dos recursos naturais, como as áreas de proteção ambiental e a
reserva particular do patrimônio natural.

Grosso modo, os dois grupos de unidades de conservação se
distinguem, fundamentalmente, em face do nível de limitação
antrópica de intervenção na natureza. Nos parques, estações
ecológicas e reservas biológicas, o poder público trabalha com o
conceito de preservação da área, ou seja, de um espaço ambiental
bastante sensível e que merece especial atenção. Portanto, de áreas
que devem, na medida do possível, ser mantidas intocadas.

Nesse passo, é pertinente a criação de uma política pública de
incentivo à constituição de parques ecológicos na RMBH com o
objetivo de contribuir para melhoria da qualidade de vida e como meio
de proporcionar a educação ambiental da comunidade.

Cabe assinalar que o Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado,
recentemente aprovado nesta Casa, e as Leis do Plano Plurianual de
Ação Governamental e Orçamentária contemplam, expressamente,
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medidas voltadas para a criação e a implantação de unidades de
conservação em todo o Estado. Nesse sentido, registramos, na área
de resultado Qualidade Ambiental, do PMDI, a ampliação do
percentual do território ambientalmente protegido e a promoção da
gestão eficiente das unidades de conservação.

Ademais, o PMDI tem como objetivo estratégico o aumento do
percentual do território com cobertura vegetal nativa - mata Atlântica,
cerrado, caatinga - do atual índice de 33,8% para 35% em 2011 e
40% em 2023.

A Emenda nº 1, apresentada na conclusão, suprime os arts. 5º e 6º
do projeto. Trata-se de medida necessária para corrigir vício de
inconstitucionalidade e aprimorar a proposição. A fixação de prazo
para o Executivo regulamentar a lei fere o princípio da separação dos
Poderes. Ademais, não há necessidade de dizer que as despesas
decorrentes da lei correrão à conta de dotação orçamentária própria.
Trata-se de providência óbvia.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.706/2007 com
a seguinte Emenda nº 1.

EMENDA Nº 1
Suprimam-se os arts. 5º e 6º.
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.736/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em
epígrafe “dispõe sobre o programa estadual de vacinação do idoso”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 30/10/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde.

Cabe agora a esta Comissão analisar a juridicidade,
constitucionalidade e legalidade da matéria, nos termos do art. 102, III,
“a”, combinado com o art. 188 do Regimento Interno.

Fundamentação
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A proposição em exame pretende disciplinar o calendário de
vacinação do idoso no Estado, garantindo-lhe a aplicação de vacinas
antigripal, antipneumocótica, antitetânica e antidiftérica, conforme os
critérios definidos nas normas técnicas expedidas pela Secretaria de
Estado de Saúde.

A proteção ao idoso é tema recorrente, principalmente tendo em
vista o aumento da expectativa de vida do brasileiro, o que exige a
adoção de medidas por parte do poder público para garantir qualidade
de vida a esse segmento da população.

Em 1º/10/2003, foi editada a Lei Federal nº 10.741, que dispõe sobre
o Estatuto do Idoso, a qual dedica um capítulo ao direito à saúde do
idoso, estabelecendo, no art. 15, entre outros, seu direito à atenção
integral à saúde, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS –
e a garantia do acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e
contínuo das ações e dos serviços, para a prevenção, promoção,
proteção e recuperação da saúde, inclusive atenção especial às
doenças que afetam preferencialmente o idoso.

No âmbito estadual, a Lei nº 12.666, de 1997, que dispõe sobre a
política estadual de amparo ao idoso, estabelece ações com o objetivo
de assegurar os direitos sociais e de promover a integração e a
participação efetiva do idoso na sociedade. Entre as ações na área da
saúde, o art. 5º dessa lei prevê a competência de órgãos e entidades
estaduais para promover e recuperar a saúde do idoso, bem como
prevenir doenças, mediante programas e medidas profiláticas.

Não obstante a importância do tema, o projeto em análise apresenta
vícios insanáveis de natureza jurídico-constitucional, na medida em
que estabelece uma ação tipicamente administrativa para o Poder
Executivo, ferindo as regras de iniciativa previstas na Constituição
Estadual, bem como o princípio da separação dos Poderes. Projeto de
lei de iniciativa parlamentar não pode estabelecer ação efetiva para
órgão do Executivo, porque tal comando interfere na organização
daquele Poder, matéria que é de competência privativa do
Governador do Estado, nos termos do art. 66, III, “f”, da Constituição
do Estado.

Ressalte-se, ainda, que, conforme o entendimento reiterado desta
Comissão, não é adequada a criação de programas governamentais
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por meio de lei formal. Afinal, o programa prevê, de forma detalhada, o
“modus operandi” da ação administrativa para a implementação de
determinada política pública. A atividade legislativa, por sua vez,
opera no plano da abstração e da generalidade e não pode avançar a
ponto de minudenciar a ação executiva, prescrevendo a
implementação de programa governamental, pois isso iria esvaziar a
atuação institucional do Executivo e contrariar o princípio
constitucional da separação dos Poderes.

Nesse aspecto, vale ressaltar o pronunciamento do Supremo
Tribunal Federal na Decisão de Questão de Ordem suscitada na Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 224 (ADIQO 224/RJ), que decidiu
não ser pertinente a edição de lei específica criando programa,
ressalvados os casos expressamente previstos na Constituição da
República, conforme o disposto nos arts. 48, IV, e 165, §§ 1º e 4º.

Por fim, vale ressaltar que o objetivo do projeto em exame - garantir
a saúde do idoso - já está contemplado na legislação citada. Ademais,
o estabelecimento dos tipos de vacinas a serem aplicadas é matéria
eminentemente técnica, que deve ser tratada por normas inferiores, e
não por lei. No que diz respeito à matéria em questão, já existe a
Portaria nº 1.602, de 2006, do Ministério da Saúde, instituindo, em
todo o território nacional, os calendários de vacinação de crianças,
adolescentes e idosos.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.736/2007.
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Gilberto

Abramo - Neider Moreira - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.762/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em
epígrafe dispõe sobre a instalação de brinquedotecas em
estabelecimentos de saúde que ofereçam atendimento pediátrico em
regime ambulatorial e de internação.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 6/11/2007, o projeto foi



648

distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber parecer.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser apreciado
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise pretende tornar obrigatória a instalação de

brinquedotecas nos estabelecimentos de saúde que ofereçam
atendimento pediátrico em regime ambulatorial e de internação.

Inicialmente, convém reconhecer a preocupação do autor do projeto
com a matéria. O conceito de brinquedoteca hospitalar, recente no
Brasil, é de grande relevância, o que justifica o amplo debate do tema
no âmbito do Poder Legislativo.

Sem adentrarmos o mérito da proposição, o que será feito pela
Comissão de Saúde no momento oportuno, esclarecemos que a
matéria de que trata o projeto se encontra inserida no âmbito da
competência legislativa estadual. Com efeito, o tema diz respeito tanto
à saúde quanto à proteção da infância, estando, portanto, no campo
da legislação concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal.
No caso da proteção e defesa da saúde, a competência concorrente
está estabelecida no art. 24, XII, da Constituição da República. Já no
que tange à proteção à infância, a competência dos entes federados
figura no inciso XV do mesmo artigo.

Cumpre destacar, ainda, que a matéria de que trata o projeto
decorre diretamente do princípio da dignidade da pessoa humana,
considerado um dos fundamentos da República Federativa, nos
termos do art. 1o, III, da Carta Magna.

Ademais, a Constituição da República estabelece o seguinte:
“Art. 227 - É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à

criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”.

Por sua vez, o legislador federal editou a Lei no 11.104, de
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21/3/2005, dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de
brinquedotecas nas unidades de saúde que ofereçam atendimento
pediátrico em regime de internação. O projeto em exame inova ao
estender essa obrigatoriedade ao atendimento pediátrico em regime
ambulatorial, suplementando a norma federal. A esse respeito, é
importante lembrar que o art. 24, § 2o, da Constituição da República
determina que a competência da União para legislar sobre normas
gerais, no âmbito da legislação concorrente, não exclui a competência
suplementar dos Estados.

Assim, com base nas razões aduzidas, entendemos que não há
óbice de natureza jurídica, constitucional e legal à tramitação da
matéria. Contudo, julgamos oportuna a apresentação do Substitutivo
no 1, apresentado ao final deste parecer, com o objetivo de aprimorar
a redação do texto do projeto e adequá-lo à técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.762/2007 na
forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Torna obrigatória a instalação de brinquedotecas nos

estabelecimentos de saúde que ofereçam atendimento pediátrico em
regime ambulatorial.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os estabelecimentos de saúde de média e alta

complexidade que oferecem atendimento pediátrico em regime
ambulatorial ficam obrigados a instalar brinquedotecas em suas
dependências.

Parágrafo único - Os estabelecimentos de que trata o “caput” deste
artigo terão o prazo de cento e vinte dias para adequar suas
instalações ao disposto nesta lei, contados da data de sua publicação.

Art. 2o - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às
penalidades previstas no art. 99, inciso XXXVI, da Lei Estadual no

13.317, de 24 de setembro de 1999.
Art. 3o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Neider
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Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.794/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o projeto de lei em epígrafe
“dispõe sobre o exame de PSA (Antígeno Prostático Específico) na
rede pública de saúde e dá outras providências”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 10/11/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, de Saúde e de
Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Cabe a esta Comissão, nos termos do art. 188, combinado com o
art. 102, III, “a”, do Regimento Interno, analisar a matéria quanto aos
seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
A proposição em análise pretende que a rede pública de saúde

disponibilize a todo cidadão que tenha indicação de exame de
elucidação diagnóstica e idade igual ou superior a cinqüenta anos o
exame de PSA. Nos termos do projeto, nos atendimentos de clínica
médica a homens que tenham 40 anos ou mais, efetuados na rede
pública de saúde, deverá ser requisitado exame de sangue para
apuração dos níveis de PSA. A proposição estabelece, ainda, que o
paciente deverá ser submetido ao exame anualmente, quando se
tratar de caráter preventivo, e, no caso de constatação pelo
profissional médico da elevação anormal do índice de PSA, o paciente
deverá ser encaminhado ao médico urologista para complementação
dos exames e tratamento.

Quanto às despesas decorrentes da implementação da medida que
prevê, o projeto estabelece que correrão por conta de dotações
orçamentárias próprias da Secretaria de Estado de Saúde.

É notório que a proposição em exame estabelece normas de
proteção à saúde.

Todavia, antes de iniciar a análise puramente jurídica da proposição,
é preciso ressaltar que a periodicidade e a indicação da realização de
exames de sangue para detectar o nível de PSA não são matérias
pacíficas entre os profissionais da saúde. Dados coletados na página
do Ministério da Saúde na internet informam que a prevenção é a
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grande arma contra o câncer de próstata. O exame clínico e o exame
de PSA, que são feitos gratuitamente nos hospitais credenciados no
Sistema Único de Saúde - SUS -, são as principais formas de detectar
a doença.

Ressalte-se, porém, em relação ao exame de sangue, a dificuldade
de diagnóstico, uma vez que apenas 28% dos resultados apontam
corretamente os casos de câncer, ou seja, 72% dos homens com PSA
alterado são submetidos a biópsia sem necessidade. A explicação é
que outras doenças alteram o resultado.

A polêmica é ainda maior no que diz respeito ao rastreamento da
doença a partir de uma certa idade, em homens que não apresentam
sintomas. O Instituto Nacional do Câncer - Inca - defende que só
devem fazer o exame clínico aqueles que apresentarem sinais ou
sintomas da doença ou que tiverem casos na família, em parentes
próximos, como pai ou avô. Em relação aos pacientes saudáveis, o
exame realizado anualmente não se mostrou útil na redução da
mortalidade. Atualmente, os Estados Unidos e o Canadá não indicam
o exame de rastreamento anual em homens assintomáticos
(disponível em www.saúde.gov.br).

Vale, ainda, ressaltar que a medida prevista no projeto em análise
mostra-se inócua, na medida em que pretende assegurar
gratuitamente um exame que já é realizado pelo SUS. A Lei Federal nº
10.289, de 20/9/2001, institui o Programa Nacional de Controle do
Câncer de Próstata e prevê parcerias do Ministério da Saúde com as
Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, colocando à disposição
da população masculina acima de 40 anos exames para a prevenção
do câncer de próstata.

Nos termos da referida lei, o Ministério da Saúde promoverá o
consenso entre especialistas nas áreas de planejamento em saúde,
gestão em saúde, epidemiologia, urologia, oncologia clínica,
radioterapia e cuidados paliativos sobre as formas de prevenção,
diagnóstico e tratamento do câncer de próstata.

Pode-se, assim, concluir que o tratamento e a forma de diagnóstico
do câncer de próstata não são matérias simples e estanques, que
possam ser regulamentadas de forma objetiva, no texto de uma lei. A
previsão legal de matérias tão técnicas pode criar imobilidade no



652

tratamento médico, contrapondo-se aos avanços da Medicina e à
evolução na forma de tratamento de determinadas doenças. O próprio
tratamento dado à matéria pela citada lei federal demonstra a
necessidade de haver consenso entre especialistas para a prevenção,
o diagnóstico e o tratamento da doença.

O projeto mostra-se, ainda, antijurídico, ao minudenciar ações a
serem executadas pelos profissionais da saúde, afrontado, dessa
forma, o princípio constitucional da separação dos Poderes.

Ademais, é importante ressaltar que a Lei Complementar Federal no

101, de 4/5/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal - estabelece, nos
§§ 1o e 2o do art. 17, que o ato que criar ou aumentar despesa de
caráter continuado deverá ser instruído com a estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que entrar em vigor e nos
dois exercícios subseqüentes e demonstrar a origem dos recursos
para o seu custeio. Ademais, deverá estar acompanhado da
comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as
metas de resultados fiscais previstas na Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO -, devendo seus efeitos financeiros, nos
períodos seguintes, ser compensados pelo aumento permanente de
receita ou pela redução permanente de despesa. Assim, no caso de a
medida prevista no projeto gerar impacto financeiro relevante no
Orçamento do Estado, a sua implementação ficará condicionada à
previsão orçamentária bem como às regras da Lei de
Responsabilidade Fiscal.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.794/2007.
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Neider Moreira, relator - Sebastião

Costa - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.900/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Walter Tosta, o Projeto de Lei nº 1.900/2007
“dispõe sobre a matrícula de alunos com mobilidade reduzida na
escola pública mais próxima de sua residência e dá outras
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providências”.
Publicada no Diário do Legislativo de 7/12/2007, a proposição foi

distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática.

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

Fundamentação
A proposição em apreço visa a garantir ao aluno com mobilidade

reduzida o direito a matricular-se em escola pública próxima de sua
residência, independentemente de vaga. Além disso, estabelece que
as turmas que tenham alunos com dificuldade de locomoção sejam
alocadas em salas de aula de fácil acesso.

Sabe-se que o endereço residencial do aluno é a principal referência
para a distribuição de vagas das escolas públicas, pois a proximidade
da escola é uma dimensão do pleno acesso à educação. Quanto mais
longe estão as escolas das residências de seus alunos, maior é o
custo de transporte para os pais ou para o Estado, maior é o sacrifício
das crianças, maiores são os transtornos causados ao trânsito. Assim,
a proximidade entre escola e residência é um princípio que informa a
política educacional.

Entretanto, sabe-se que nem sempre é possível a plena
implementação desse princípio. Parece-nos plausível que o legislador
estadual possa estabelecer critérios de prioridade para a definição das
vagas nas escolas públicas, desde que justificados. É o caso, não
resta dúvida, da prioridade das vagas para os alunos com dificuldade
de locomoção. Aliás, esse entendimento já foi encampado por esta
Casa há quase 20 anos, pois a garantia aos que apresentam
dificuldade de locomoção já se encontra prevista na legislação
estadual, no art. 1º da Lei nº 9.684, de 12/10/88, nos seguintes
termos:

Art. 1º - Fica assegurada ao deficiente físico portador de doença que
dificulte a locomoção matrícula automática na escola pública estadual
de 1º e 2º graus mais próxima de sua residência.

Dessa forma, não há como o núcleo normativo da proposição em
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exame prosperar nesta Casa. Todavia, sob o prisma da juridicidade,
nada impede que a regra contida no art. 2º do projeto, que se refere à
localização das salas de aula das turmas com alunos que tenham
dificuldade de locomoção, venha a ser introduzida na lei que já dispõe
sobre a matéria. É verdade que estamos legislando sobre o óbvio,
mas com freqüência a lei estabelece regras que nos parecem óbvias –
como a vedação de matar alguém. No entanto, a prática social nos
revela a necessidade de colocar algumas obviedades na lei. Darcy
Ribeiro nos ensina, em magistral ensaio sobre o tema, que mesmo as
obviedades são construções históricas (Sobre o óbvio: ensaios
insólitos. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara, 1986). Somente a comissão
de mérito tem condições de avaliar, mediante o exame da realidade, a
necessidade de colocar tamanha obviedade na lei.

Conclusão
Pelas razões aduzidas, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.900/2007, na
forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera a Lei nº 9.684, de 12 de outubro de 1988, que dispõe sobre

matrícula de deficiente físico em escolas públicas estaduais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 9.684, de 12 de outubro de 1988, passa a

vigorar acrescido do seguinte parágrafo único:
“Art. 1º - (...)
Parágrafo único - A sala de aula de turma que tenha aluno com

dificuldade de locomoção será situada em local de fácil acesso, não
comprometido por obstáculo arquitetônico.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Neider

Moreira - Gilberto Abramo.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.939/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
1.939/2007 “dispõe sobre implantação de dispositivo que permite a
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localização de detentos beneficiados por indulto ou liberdade
condicional”.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 15/12/2007, foi o projeto
distribuído para as Comissões de Constituição e Justiça, de
Segurança Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária.

Compete a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno, examinar a juridicidade, constitucionalidade e
legalidade da proposta.

Fundamentação
A proposição em epígrafe pretende obrigar os detentos beneficiados

por indulto ou liberdade condicional a usar pulseira ou tornozeleira
equipada com “chip” que permita ao Estado acompanhar sua
locomoção e identificar o lugar exato em que se encontram. Para que
o fim colimado seja atingido, são estatuídas regras de cunho
procedimental, as quais conferem atribuições executivas à Secretaria
de Defesa Social e à Secretaria de Administração Penitenciária.

Ao Poder Executivo, por força constitucional, atribui-se a direção
superior da administração pública, consoante dispõe o art. 84 da
Constituição da República. Porém, a definição das ações
administrativas depende da prévia edição de leis, que irão, por
exemplo, definir a tecnologia que será empregada. À lei compete, de
modo genérico, criar a tarefa, ou seja, determinar as esferas de poder
competentes para cuidar da guarda de pessoas que transgridem a
legislação penal. Daí em diante, a função é de exclusiva competência
do Poder Executivo. Esse é o caso do projeto em análise, que ainda
têm o mérito de zelar pela segurança social.

Ademais, a matéria toca mais diretamente o tema do direito
penitenciário, que, por força do disposto no inciso I do art. 24, é de
competência suplementar estadual. Também não há que falar em
vício de iniciativa, pois a proposta legislativa não interfere na estrutura
organizacional dos órgãos do Poder Executivo.

No entanto, algumas modificações se fazem necessárias para que a
proposição possa prosperar nesta Casa, razão pela qual
apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1.
Primeiramente não se deve dispor sobre o tipo de tecnologia a ser
utilizada, já que, atualmente, os avanços tecnológicos ocorrem com
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tanta rapidez que se corre o risco de a lei trazer em seu texto
equipamento obsoleto em pouco tempo. Sugerimos também não
determinar que órgão ou entidade fiquem responsáveis pela adoção
das medidas propostas, sanando-se, assim, vício de
constitucionalidade, já que compete ao Chefe do Poder Executivo,
com a sanção do Poder Legislativo, organizar e atribuir competências
aos órgãos de administração daquele Poder. Ressalte-se que, do
ponto de vista orçamentário e financeiro, já existem dotações
regularmente previstas na competente legislação mineira para gastos
com a manutenção dos detentos e a melhoria na segurança das
penitenciárias estaduais.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 1.939/2007 na forma do Substitutivo
nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Dispõe sobre implantação de dispositivo que permita o

monitoramento e a localização de detentos beneficiados por indulto ou
liberdade condicional.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O detento beneficiado por indulto ou liberdade condicional

será obrigado a usar equipamento com dispositivo eletrônico que
permita ao Estado, por meio de uma central de monitoramento
instalada nos presídios sob a sua jurisdição, monitorar seu
deslocamento e identificar sua localização.

Art. 2º - O equipamento a que se refere o art. 1º conterá lacre cuja
eventual violação será imediatamente identificada pela central de
monitoramento.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Gilberto

Abramo - Neider Moreira.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.969/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei nº
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1.969/2007 visa a proibir que as instituições de ensino superior
cobrem pela emissão de diploma de conclusão de curso.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 21/12/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Educação,
Ciência, Tecnologia e Informática e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária, para receber parecer.

Vem a matéria, preliminarmente, a esta Comissão para o exame de
sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art.
188, combinado com o art. 102 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição de lei em exame visa a proibir que as instituições de

ensino superior cobrem pela emissão de diploma de conclusão de
curso.

Cabe, desde já, informar que regra federal dispõe sobre a matéria -
o art. 48 da Lei nº 9.394, de 20/12/96, estabelece o seguinte:

“Art. 48 - Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando
registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida
por seu titular.

§ 1º - Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas
próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não-
universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo
Conselho Nacional de Educação.”

Sabe-se que o Estado de São Paulo aprovou a Lei nº 12.248, de
9/2/2006, e embora tenha o Governador vetado a proposição que a
ela deu origem, foi o veto superado pela Casa Legislativa. A legislação
paulista visa não a impedir a cobrança pela emissão de diploma, mas
a disciplinar tal cobrança. Ainda assim, a Confederação Nacional de
Estabelecimentos de Ensino ajuizou ação direta de
inconstitucionalidade, que recebeu o nº 3.713. O Supremo Tribunal
Federal - STF - ainda não se manifestou sobre a matéria.

Não resta dúvida de que lei estadual não pode impedir que
estabelecimentos de ensino superior exijam o pagamento de uma
quantia para a expedição de diploma.

Permitam-nos apresentar, inicialmente, uma objeção que decorre da
forma de expedição e registro dos diplomas de curso superior: quando
são conferidos por instituições de ensino não universitárias,
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dependem de registro das universidades reconhecidas pelo Ministério
da Educação e Cultura - MEC - para que produzam efeitos legais,
conforme estabelece dispositivo já transcrito.

Ora, se determinadas universidades cobram uma taxa para a
realização dessa função de natureza administrativa, para que não
tenham de retirar recursos de suas atribuições precípuas de ensino,
pesquisa e extensão, parece-nos razoável que a instituição de ensino
superior possa transferir tal despesa para o aluno. Certamente, não se
cogita de lei estadual vedar a cobrança desse serviço pelas
universidades federais, uma vez que isso constituiria uma afronta ao
princípio federativo.

Deve-se, ainda, considerar que o art. 207 da Constituição da
República estabelece que “as universidades gozam de autonomia
didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial”.
É fato que a autonomia universitária não é um princípio absoluto, pois
deve ser conformado nos termos da lei, de forma a manter equilíbrio
com outros princípios de natureza constitucional. Ocorre que não
encontramos, na ordem constitucional, princípio que autorize o
legislador estadual a restringir a autonomia financeira das
universidades, nos termos previstos na proposição em exame.

Não se pode deixar de considerar, ainda, a existência de
entendimento no STF de que regras financeiras entre estudantes e
instituições de ensino têm natureza civil, mantendo-se, pois, no âmbito
da competência legislativa da União, nos termos do art. 22, I, da
Constituição da República:

“Ementa: ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 10.89/93 do
Estado de Pernambuco. Educação: serviço público não privativo.
Mensalidades escolares. Fixação da data de vencimento. Matéria de
direito contratual. (...) Nos termos do art. 22, inciso I, da Constituição
do Brasil, compete à União legislar sobre direito civil” (ADIN nº 1.007-
1-PE).

Nesse sentido, não vislumbramos a possibilidade de a proposição
em tela tramitar nesta Casa. Cabe-nos informar que tal
posicionamento coincide com o entendimento adotado pela Área de
Consultoria Temática desta Casa, apresentado na Informação nº
51.052, produzida a pedido do Deputado Eros Biondini.
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Conclusão
Pelas razões apresentadas, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.969/2007.
Sala das Comissões, 19 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Gilberto Abramo, relator - Neider

Moreira - Sebastião Costa.

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

“d”, do Regimento Interno, as seguintes manifestações:
de aplauso ao “Jornal da Associação Médica de Minas Gerais” pelo

transcurso do 50º aniversário de sua fundação (Requerimento nº
1.676/2007, do Deputado Doutor Viana);

de aplauso à Rede Minas de Televisão por ter sido agraciada com o
Prêmio Veículo do Ano (Requerimento nº 1.677/2007, do Deputado
Doutor Viana);

de congratulações com a Rede Minas de Televisão por ter recebido
o Prêmio Aberje (Requerimento nº 1.701/2007, do Deputado Dalmo
Ribeiro Silva);

de aplauso ao Sr. Lucas Figueiredo pela conquista do Prêmio Esso
de Reportagem, edição 2007, com a reportagem “O livro secreto do
Exército” (Requerimento nº 1.709/2007, do Deputado Luiz Humberto
Carneiro);

de aplauso o jornal “Estado de Minas” pela conquista do Prêmio
Esso de Reportagem, edição 2007, com a reportagem “O livro secreto
do Exército” (Requerimento nº 1.710/2007, do Deputado Luiz
Humberto Carneiro);

de aplauso ao Padre Jonas Abib pelo recebimento do título de
Monsenhor, concedido pelo Papa Bento XVI, e pelo transcurso de seu
70º aniversário (Requerimento nº 1.713/2007, do Deputado Eros
Biondini);

de congratulações com os Srs. Josemar Gimenez, Diretor de
Redação do jornal “Estado de Minas” e do “Correio Braziliense”,
Joaquim Tarcísio de Paula Freitas, Diretor Jurídico dos Associados
Minas, e Geraldo Teixeira da Costa Neto, Diretor de Gestão do jornal
“Estado de Minas”, por sua recente inclusão no grupo de condôminos
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dos Associados (Requerimento nº 1.717/2007, do Deputado Agostinho
Patrús Filho);

de congratulações com o Sr. Márcio Heli de Andrade, Procurador de
Justiça, por sua posse no cargo de Corregedor-Geral de Justiça do
Estado (Requerimento nº 1.718/2007, do Deputado Leonardo
Moreira);

de aplauso ao jornal “Super Notícia” pelo recebimento do Prêmio
Dedicação Total a Você (Requerimento nº 1.719/2007, do Deputado
Doutor Viana);

de congratulações com o Sr. Gilson Soares Lemes, Juiz de direito
da Comarca de Betim, pelo recebimento da Medalha Desembargador
Hélio Costa conferida pelo Tribunal de Justiça do Estado
(Requerimento nº 1.744/2008, do Deputado Rômulo Veneroso);

de pesar pelo falecimento do Sr. José Braga, ex-Deputado, ocorrido
em 8/1/2008, nesta Capital (Requerimento nº 1.749/2008, do
Deputado Sávio Souza Cruz);

de apoio ao pronunciamento feito pelo Deputado Federal Paulo Abi-
Ackel, em 14/11/2007, atinente ao excesso de medidas provisórias
enviadas à votação na Câmara dos Deputados (Requerimento nº
1.752/2008, do Deputado Wander Borges);

de aplauso aos Srs. José Alves, Prefeito Municipal de Itaobim,
Manoel Rodrigues e Jean Mark Freire Silva, Vereadores à Câmara
Municipal de Itaobim, pela implantação do serviço de hemodiálise no
Município (Requerimento nº 1.754/2008, da Comissão de Participação
Popular);

de aplauso aos Srs. Aécio Neves, Governador do Estado, e Marcus
Pestana, Secretário de Saúde, pela pela implantação do serviço de
hemodiálise no Município de Itaobim (Requerimento nº 1.755/2008, da
Comissão de Participação Popular);

de apoio à Proposta de Emenda à Constituição nº 549/2006,
encaminhada ao Presidente do Congresso Nacional (Requerimento nº
1.800/2008, da Comissão de Segurança Pública).
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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 26 DE FEVEREIRO DE 2008

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

147 E 154/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nº 147/2007, de autoria da

Associação de Moradores/ Conselho Municipal de Saúde, e 154/2007,
de autoria da Associação de Moradores e Amigos do Bairro Jardim
das Alfineiras, têm por objetivo a adoção de providências para proibir
a descarga de produtos tóxicos no Córrego Santa Cruz, que deságua
no Rio Paraibuna, e a recuperação e despoluição desse último.

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 30/10/2007,

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.

As propostas em análise pretendem, em última análise, a
preservação e recuperação da bacia hidrográfica do Rio Paraibuna,
uma vez que o córrego Santa Cruz, sobre o qual se solicita maior
controle de lançamento de efluentes industriais, deságua naquele rio.

A matéria é pertinente ao PPAG e está atendida pela Ação 4087 -
Recuperação e Desenvolvimento Sustentável das Bacias
Hidrográficas -, do Programa 113 - Desenvolvimento Sustentável de
Recursos Hídricos. Somos, portanto, pelo acolhimento da proposta em
tela na forma de requerimento à Secretaria de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento das Propostas de
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Ação Legislativa nºs 147 e 154, por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Eros Biondini -

Carlin Moura.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

209/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 209/2007, de autoria da Prefeitura

Municipal de Barbacena, objetiva a recuperação de vias urbanas com
vistas a melhorar o acesso à sede do 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 tela solicita a providências do Estado para a
recuperação das vias urbanas que ligam a Rodovia BR-040 à sede do
Município de Barbacena.

Como a proposta é coerente com a finalidade da Ação 1211 -
Construção, Ampliação ou Reforma de Estradas ou Logradouros
Municipais -, do Programa 186 - Melhoria da Infra-Estrutura dos
Acessos Viários -, opinamos pelo seu acatamento na forma de
requerimento.

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

Legislativa nº 209/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite - Eros

Biondini.
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PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS
210 E 211/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

As Propostas de Ação Legislativa nºs 210 e 211/2007, de autoria da
Prefeitura Municipal de Santa Rita do Ibitipoca, objetivam a construção
de ligação asfáltica entre o Município de Santa Rita do Ibitipoca e a
Rodovia MG-135, Antônio Carlos - Bias Fortes e a complementação
do asfaltamento da Rodovia MG-338, no trecho que liga Ibertioga a
Piedade do Rio Grande.

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 à
Comissão de Participação Popular como propostas de ação
legislativa, para apreciação.

As propostas em tela solicitam a execução de obras de ligação
asfáltica entre o Município de Santa Rita do Ibitipoca e a Rodovia MG-
135 (Antônio Carlos – Bias Fortes) e da Rodovia MG-338 no trecho
que liga Ibertioga a Piedade do Rio Grande. Nesse último trecho, a
obra será parcial, pois parte dele já está asfaltado.

Como a proposta é coerente com a finalidade da Ação 1211 -
Construção, Ampliação e/ou Reforma de Estradas e/ou Logradouros
Municipais -, do Programa 186 - Melhoria da Infra-Estrutura dos
Acessos Viários -, somos pelo seu acolhimento na forma de
requerimento.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento das Propostas de

Ação Legislativa nºs 210 e 211/2007, por meio do requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini -
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João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

213/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 213/2007, de autoria de Welson

Geraldo de Queiroz, sugere o pagamento de indenização aos
proprietários das áreas ocupadas pela Rodovia MG-255, que liga
Frutal a Iturama, independentemente de terem movido ação na Justiça
contra o 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 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
Participação Popular como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

A proposta em tela pretende sejam efetivados os pagamentos de
indenização aos proprietários de terras que sofreram desapropriação
para a construção da Rodovia MG-255, que liga Frutal à Iturama, no
Triângulo Mineiro, inclusive aos proprietários que entraram com ação
judicial contra o Estado.

Apesar de não pertinente à discussão do PPAG 2008-2011, a
questão denota a existência de um problema social, originado da
necessidade de expansão da infra-estrutura viária da região do
Triângulo Mineiro. Somos, portanto, pelo acolhimento da proposta em
tela na forma de requerimento ao Departamento de Estradas de
Rodagem de Minas Gerais - DER-MG.

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

Legislativa nº 213/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
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João Leite, Presidente - Eros Biondini, relator - André Quintão -
Carlin Moura.

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
348/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa n 348/2007, de autoria do Conselho
Municipal de Saúde de Juiz de Fora, solicita a construção, em
alvenaria, de módulos sanitários com vaso, pia e instalações
hidráulicas, para atendimento de populações carentes.

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 a esta
Comissão como propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em epígrafe solicita a construção, no Município de Juiz
de Fora, de módulos sanitários com vaso, pia e instalações
hidráulicas, em alvenaria, para atendimento de populações carentes.

No PPAG há um Projeto Estruturador denominado “Mais Saúde para
Todos”, onde se insere o Programa n° 48, que trata de saneamento
básico e prevê ações dessa natureza no Estado, como a Ação 4668,
que tem por finalidade instalar módulos sanitários em residências de
famílias de baixa renda.

As ações do programa mencionado serão executadas pela
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana,
com vistas à promoção de hábitos de vida saudável, atendendo aos
objetivos do Plano Mineiro de Desenvolvimento Integrado – PMDI.

Entendemos que a proposta é importante para a comunidade
carente de Juiz de Fora e, por essa razão, deve ser encaminhada à
Secretaria pertinente, por meio de ofício desta Casa.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação
Legislativa n° 348/2007, na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini -

João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

363/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 363/2007, de auto ria da

Associação Comunitária do Bairro Industrial, do Município de Belo
Horizonte, solicita a instituição de programa de prevenção à epilepsia
e de assistência integral às pessoas com epilepsia no 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, 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 n°
1.615/2007, que dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação
Governamental - PAG - para o período 2008-2011.

A proposta em epígrafe solicita a instituição de programa de
prevenção à epilepsia e de assistência integral às pessoas com
epilepsia no Estado de Minas Gerais.

A prevenção à epilepsia ainda não é cientificamente conhecida. O
que se pode prevenir e controlar são as manifestações convulsivas da
doença, por meio de medicamentos e, em alguns casos, cirurgia.

O atendimento do paciente com epilepsia, medicamentoso ou
cirúrgico, é inteiramente garantido no Sistema Único de Saúde - SUS -
, por meio da Portaria do Ministério da Saúde n° 46 , de 23/3/94.

Segundo a literatura médica, o tratamento preferencial para a
epilepsia é medicamentoso, uma vez que as drogas anticonvulsivas
são eficazes em 70% a 80% dos casos. Por isso, é desejável que a
atenção ao paciente epiléptico seja descentralizada, deslocando-se
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para a rede básica do SUS, com provisão suficiente e dispensação
regular de remédios, perto do domicílio dos pacientes.

Nos casos em que há indicação de cirurgia, faz-se necessário o
deslocamento para instituições qualificadas em atendimento de alta
complexidade, sendo também autorizado o procedimento pelo SUS.
Sabemos, entretanto, que há uma indesejável distância entre o
preconizado no ordenamento jurídico e a efetiva prestação de serviços
de saúde no País. Por essa razão, entendemos necessário o
encaminhamento da solicitação ao órgão competente do Estado, para
sensibilização e providências.

Conclusão
Em face do exposto, somos pelo acolhimento da Proposta de Ação

Legislativa n° 363/2007 na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini -

João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

367/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 367/2007, de auto ria do Ministério

Público do Estado de Minas Gerais, solicita a regulamentação do
sistema estadual de auditoria do Sistema Único de Saúde - SUS - e a
ampliação do sistema de controle e avaliação da área de saúde do
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 n°
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.
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A proposta em análise solicita a regulamentação do sistema
estadual de auditoria do Sistema Único de Saúde - SUS - e a
ampliação do sistema de controle e avaliação da área de saúde do
Estado.

A auditoria na área de saúde do Estado é regulamentada pela
Secretaria de Estado de Saúde - SES - por meio da Resolução SES
n° 674, de 5/5/97. Essa resolução contém o Regulame nto do Sistema
de Auditoria Assistencial do SUS-MG, que tem por finalidade a
verificação e a avaliação dos sistemas de saúde estadual e
municipais, mediante ações de auditoria, ou seja, exercendo ação
prévia, concomitante e subseqüente de verificação da legalidade e
propriedade dos atos técnico-operacionais praticados no âmbito do
SUS-MG, por pessoas físicas e jurídicas integrantes e participantes do
Sistema Único de Saúde.

Considerando a nova estruturação e o atual fluxo operacional da
Secretaria de Estado de Saúde, foi criada, por meio da Resolução
SES n° 1.286/2007, uma Comissão Especial encarregad a da análise e
de alterações no regulamento em vigor.

A preocupação da Secretaria de promover alterações no sistema de
auditoria vigente nos leva ao entendimento de que o atual
regulamento não está adequado ao bom controle do sistema. Por
essa razão, consideramos procedente a proposta do Ministério
Público e julgamos oportuno encaminhá-la na forma de requerimento
à autoridade estadual.

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

Legislativa n° 367/2007 na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini -

João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

383/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 383/2007, de autoria da Prefeitura

Municipal de Frutal, objetiva a implantação do Distrito Industrial em
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Frutal.
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
Participação Popular como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

O autor da proposta em análise pretende alocar recursos no
planejamento público mineiro para a implantação do Distrito Industrial
de Frutal, no Triângulo Mineiro. A proposta é coerente com a Ação
3016 - Elaboração de Projetos Executivos de Infra-Estrutura para
Áreas Industriais -, do Programa 740 - Implantação e Otimização de
Áreas Industriais Planejadas. Essa ação está sob responsabilidade da
Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais -
Codemig - e conta com recursos para o Triângulo Mineiro.

Demonstrada a pertinência da proposta, somos pelo seu
acolhimento na forma de requerimento.

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

Legislativa nº 383/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - João Leite -

Carlin Moura.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

384/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 384/2007, de autoria da

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -,
objetiva o crescimento e desenvolvimento sustentável da bacia leiteira
da região da Zona da Mata, utilizando a cadeia leiteira e seus
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derivados.
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.

O autor da proposta em análise pretende estimular o
desenvolvimento da região da Zona da Mata mineira, de forma
sustentável, tendo como base a cadeia produtiva do leite. A região é
uma tradicional bacia leiteira, pois o clima ameno e úmido da Serra da
Mantiqueira e de seu entorno favorecem a produção e industrialização
do leite. A paulatina perda de importância dessa bacia leiteira em
relação às demais regiões produtoras do Estado justifica a demanda
por apoio do poder público.

A proposta é pertinente ao PPAG e coerente com a finalidade das
Ações 4472 – Estudos e Planejamentos de Cadeias Produtivas - e
1270 - Produtividade, Qualidade e Competitividade de Pequenas e
Médias Empresas de Minas Gerais -, do Programa 195 - Consolidação
das Cadeias Produtivas - Minas do Princípio ao Fim. Somos, portanto,
pelo seu acolhimento na forma de requerimento.

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

Legislativa nº 384/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - João Leite -

Carlin Moura.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

405 E 406/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
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As Propostas de Ação Legislativa nºs 405/2007, do Conselho
Comunitário de Segurança Pública - Consep 125 –, e 406/2007, do
Parlamento Jovem/PUC-Minas, sugerem a avaliação continuada das
escolas e alunos.

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 à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

As propostas em análise sugerem, em síntese, que sejam realizadas
avaliações contínuas das escolas e dos alunos das escolas públicas.

A avaliação sugerida pelas citadas propostas já é objeto do Projeto
Estruturador 051 - Sistemas de Avaliação da Qualidade do Ensino e
das Escolas, que tem por objetivo consolidar o sistema de avaliação
educacional e institucional e avaliar periodicamente a qualidade do
ensino em todas as escolas do Estado. Conforme informações
divulgadas pela gerência executiva do projeto, até o fim da vigência do
PPAG 95% dos alunos das redes estadual e municipal terão sido
avaliados em quase seis mil escolas de educação básica.

Dessa forma, não acolhemos as propostas em tela, uma vez que
seu conteúdo já está atendido pelo instrumento de planejamento das
ações do governo estadual para 2008-2011.

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

Legislativa nºs 405 e 406/2007.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini -

João Leite.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

407 E 452/2007
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Comissão de Participação Popular
Relatório

As Propostas de Ação Legislativa nºs 407, de autoria do Movimento
Popular da Mulher, e 452/2007, de autoria da União Brasileira de
Mulheres, sugerem que conteúdos relacionados às questões de
gênero, desigualdade racial e orientação sexual sejam discutidos no
âmbito das escolas.

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 à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

As propostas em análise sugerem, em síntese, que temas relativos à
orientação sexual, às questões de gênero, à violência doméstica e à
desigualdade racial sejam abordados nas escolas, em especial nas
escolas de tempo integral. A Proposta de Ação Legislativa nº 407
sugere ainda que casos de violência doméstica ocorridos com alunos
sejam identificados por profissionais capacitados.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais recomendam que os referidos
conteúdos integrem os currículos dos ensinos fundamental e médio na
forma de temas transversais, ou seja, que sua discussão perpasse o
conteúdo das diversas disciplinas. A educação não sexista e o
respeito à diversidade étnica e cultural são abordagens
contemporâneas e reconhecidamente importantes para a formação
integral do cidadão.

Com relação à identificação dos casos de violência doméstica
eventualmente ocorridos com alunos, o quadro de pessoal das
escolas já conta com profissional capacitado para essa função, que é
o especialista em educação básica, mais especificamente na função
de orientação educacional, segundo os preceitos da Lei nº 15.293, de
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2004.
Dessa forma, acolhemos as propostas em análise na forma de

requerimento, para que seja enviado ofício à Secretaria de Estado de
Educação, solicitando especial atenção ao contido nas sugestões
analisadas quanto aos temas curriculares mencionados.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 407 e 452/2007 na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini -

João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

408/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 408/2007, da 23ª Promotoria de

Justiça da Infância e Juventude de Belo Horizonte, sugere a garantia
de fornecimento de merenda escolar para todos os alunos incluídos
na escola integral.

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 análise sugere que seja assegurada a oferta de
alimentação escolar para os alunos matriculados nas escolas de
tempo integral.

A Ação 4034 - Ampliação da Oferta de Merenda Escolar nas Escolas
de Tempo Integral, vinculada ao Projeto Estruturador 016 - Escola em
Tempo Integral, prevê a oferta de alimentação escolar para todos os
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alunos atendidos pelo programa.
Dessa forma, não acolhemos a proposta em tela, uma vez que seu

conteúdo já está atendido pelo instrumento de planejamento das
ações do governo estadual para 2008-2011.

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

Legislativa nº 408/2007.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini -

João Leite.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

423 E 425/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 423/2007, de autoria do

Instituto Mineiro Pró-Cultura e Turismo - Icult -, e 425/2007, da União
Brasileira de Mulheres, sugerem a criação de um centro de referência
para atendimento ao professor.

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 à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

As propostas em análise sugerem que seja criado um centro de
referência para atendimento ao professor. A Proposta de Ação
Legislativa nº 425 sugere ainda que o referido centro tenha por
objetivo a prestação de assistência psicossocial ao profissional.

O Centro de Referência do Professor - CRP - integra a estrutura da
Secretaria de Estado de Educação e tem por finalidades precípuas a
orientação para o desenvolvimento do trabalho pedagógico e a
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promoção da educação continuada do professor.
Entendemos que a orientação psicossocial é um componente

importante para que se atinjam de forma plena os objetivos a que se
propõe o CRP, podendo ser oferecida por meio do fórum de
discussões, seminários, palestras e iniciativas diversas que envolvam
a participação dos educadores.

Dessa forma, concluímos pelo atendimento das propostas em
análise na forma de requerimento.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 423 e 425/2007 na forma de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura - Eros

Biondini.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

429, 440, 449 E 487/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 429/2007, de autoria de Líliam

de Cássia Ramos Rodrigues, 440/2007, de Roselene Pereira Torre,
449/2007 e 487/2007, ambas do Sind-UTE, sugerem ações de
capacitação e valorização dos profissionais de educação básica do
Estado.

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 em 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 sugerem a capacitação permanente e a
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valorização dos profissionais que atuam na educação básica,
incluindo-se os servidores técnico-administrativos. A Proposta nº
487/2007 sugere ainda que as ações do Programa Estruturador 014 -
Desempenho e Qualificação de Professores abranjam os assistentes
técnicos de educação básica e os ajudantes de serviços gerais.

O citado programa estruturador tem o objetivo de elevar a
qualificação e o desempenho profissional dos professores de ensinos
fundamental e médio da rede estadual como estratégia para elevar a
qualidade do ensino público em Minas Gerais. As propostas de
constituição dos chamados Grupos de Desenvolvimento Profissional
são enviadas pelas escolas interessadas, que recebem orientação e
apoio financeiro para o desenvolvimento do projeto. Como a carreira
dos profissionais de educação básica, que envolve tanto o pessoal de
magistério quanto o quadro técnico-administrativo, foi construída com
o intuito de promover o desenvolvimento conjunto das categorias que
atuam na educação, consideramos procedente a proposta de
envolvimento do grupo de servidores que oferece suporte ao processo
educacional nas ações de qualificação profissional.

Nesse sentido, concluímos pelo atendimento das propostas em
análise na forma do requerimento.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 429, 440, 449 e 487/2007 na forma de
requerimento.

Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura - Eros

Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

473/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 473/2007, de autoria do Rotary

Club e da Associação Comunitária de Segurança, objetiva a criação
do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Jequitinhonha, diante da
ameaça de desertificação da região.

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, 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 obter apoio do Estado para a
instalação do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Jequitinhonha. O
autor apresenta como razão para ações com esse objetivo a ameaça
de desertificação das terras da bacia hidrográfica.

O Rio Jequitinhonha tem a maior parte de sua bacia no território
mineiro, mas, como o Rio São Francisco, é um rio nacional e,
portanto, o Comitê de Bacia Hidrográfica - CBH - deve ser organizado
e apoiado pela Agência Nacional das Ásgas - ANA. Essa agência
considera a bacia do Jequitinhonha como Região Hidrográfica do
Atlântico Leste, que se estende por Minas Gerais, Espírito Santo,
Bahia e Sergipe.

Em Minas Gerais, a área de abrangência da bacia do Rio
Jequitinhonha foi dividida em três CBHs. A tabela a seguir apresenta
alguns dados e situação de cada sub-bacia:

* -  A tabela referente aos dados e situação de cada sub-bacia foi
publicada no “Diário do Legislativo” de 26.2.2008.

O PPAG 2008-2011 apresenta ações que têm por finalidade apoiar a
gestão derecursos hídricos e, em especial, a formação e
funcionamento dos CBHs. Como exemplo, podemos citar a Ação 1010
- Conclusão da Criação e Estruturação dos Comitês de Bacias
Hidrográficas nas Upgrh -, do Programa 011 - Consolidação da
Gestão de Recursos Hídricos em Bacias Hidrográficas.

Pela importância da matéria e sua pertinência com o planejamento
público, somos pelo acolhimento da proposta na forma de
requerimento.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação
Legislativa nº 473/2007 por meio de requerimento.

Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente e relator - Eros Biondini - João Leite -

Carlin Moura.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

498/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 498/2007, de autoria da União

Estadual dos Estudantes de Minas Gerais - UEE - MG -, objetiva
instituir programa Universidade para Todos - Pró-Uni Estadual,
destinado à concessão de bolsas de estudos parciais (de 50%) para
os cursos de graduação e seqüenciais de formação específica, em
instituições privadas de ensino superior em Minas Gerais, com ou sem
fins lucrativos.

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 proposição apresentada pela UEE - MG visa a criar em Minas
Gerais um programa nos moldes do Pró-Uni, em que sejam
concedidas bolsas de estudos parciais aos estudantes de cursos de
graduação e seqüenciais em instituições privadas de ensino superior
no Estado, com ou sem fins lucrativos.

O mecanismo de concessão de bolsas de estudos é, na sua
essência, um excepcional  instrumento de inclusão social. A Ação
4244 - Sistema de Bolsas a Alunos Carentes dos Campi da Uemg e
Fundações Associadas - Prouemg -, do Progama 140 -
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Desenvolvimento do Ensino Superior na Uemg -, tem essa finalidade e
já faz parte do PPAG 2008-2011. Embora a concessão de bolsas
pleiteada já esteja ocorrendo no Estado, a proposta não deixa de ser
pertinente. Portanto, somos pelo seu acolhimento na forma de
requerimento.

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

Legislativa nº 498/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - João Leite -

Carlin Moura.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

502 E 523/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 502/2007, de autoria da

Gênesis Ambiental e 523/2007, de autoria da Universidade Federal de
Juiz de Fora - UFJF -, objetivam a implantação, do Parque
Tecnológico de 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, 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, apresentadas por uma empresa de
tecnologia e pela UFJF, têm como objeto comum angariar recursos
para a implantação do Parque Tecnológico de Juiz de Fora. A
empresa Gênesis Ambiental, autora da Proposta de Ação Legislativa
nº 502/2007, sugere que isso seja feito por meio de parceria do
Município com a universidade e que a gestão seja atribuída à
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instituição de ensino.
A Emenda nº 428, apresentada ao Projeto de Lei nº 1.615/2007, que

dispõe sobre o Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -
para o período 2008-2011, atendeu plenamente a essas propostas
quando acrescentou ação nova ao Programa 211 - Indução ao
Desenvolvimento Científico e Tecnológico -, denominada
“Desenvolvimento Científico e Tecnológico”. A nova ação tem como
finalidade “promover o desenvolvimento científico e tecnológico, por
meio da implantação de centros tecnológicos, parques de tecnologia e
centros de excelência” e aloca recursos orçamentários para os quatro
anos de vigência do PPAG.

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

Legislativa nºs 502 e 523/2007.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Bionidini, relator - João Leite -

Carlin Moura.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

503/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 503/2007, de autoria da Fundação

Rural Mineira - Ruralminas -, objetiva a criação de empresas pré-
incumbadoras de produção em outras áreas que não o setor de
informática, para dar apoio ao empresário no início da produção.

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.
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A proposição visa ao estabelecimento de ação ou programa de
apoio estatal a empreendimentos novos de produção que não sejam,
necessariamente, do setor da informática.

O ingresso do País no rico mercado de produção de “softwares” e
“hardwares” estimulou a implementação de incubadoras de empresas
de alta tecnologia. Essa medida, a rigor, direciona esse tipo de esforço
público quase que exclusivamente ao setor da informática. A proposta
mostra a necessidade de ampliar o espectro de ação das incubadoras
de empresas, o que já se encontra previsto, na proposta do PPAG
2008-2011, na Ação 1057 - Consolidação e Ampliação da Capacidade
das Incubadoras -, do Programa 043 - Rede de Inovação Tecnológica.
Somos, portanto, pelo acolhimento da proposta na forma de
requerimento.

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

Legislativa nº 503/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - João Leite -

Carlin Moura.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

508 E 509/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 508/2007, de autoria da Empresa

Gênesis Ambiental, objetiva o planejamento, a criação e a
implantação de coleta de óleos e gorduras industriais, de hospitais,
hotéis, restaurantes, lanchonetes, bares e residências, além da
construção, com financiamento do Estado, de uma planta industrial
para a reciclagem de óleos, graxas e gorduras, aliada à facilitação do
transporte e taxação mais baixa pela Feam desse tipo de resíduo; e a
Proposta de Ação Legislativa n° 509/2007, de autori a da Federação
das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -, objetiva a criação
de estímulos para a produção de oleaginosas e para a instalação de
usinas de açúcar e álcool, ambas com foco na região de Juiz de Fora.

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

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.

As propostas em análise pretendem que sejam realizados
investimentos na coleta e reciclagem e produção de biodiesel a partir
de oleaginosas e de óleos e gorduras industriais das mais diversas
fontes urbanas, em âmbito regional. Citam como destinatários dessa
política as empresas de transporte coletivo, possivelmente como
beneficiadoras do material coletado para a produção e consumo de
biodiesel, além de sugerirem a implantação de uma usina de
reciclagem, com incentivos creditícios do Estado. Sugerem ainda, a
facilitação do transporte desse tipo de resíduo por meio de redução de
taxas e impostos estaduais, além do estímulo à implantação de usinas
de açúcar e álcool na região de Juiz de Fora.

No PPAG 2008-2011, o Programa 003 – Arranjos Produtivos em
Biotecnologia, Biocombustíveis, Eletroeletrônicos e “Softwares” –
prevê medidas que atendem às propostas. Somos, portanto, pelo seu
acolhimento na forma de requerimento.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento das Propostas de

Ação Legislativa nºs 508 e 509/2007, por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite - Eros

Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

511/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 511/2007, de autoria da

Associação dos Moradores do Bairro Amazônia, objetiva a Imediata
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revisão do discurso do Programa Universidade para Todos, do
governo federal, já que o modelo é vago e fora da realidade, pois o
custo dos livros, os horários, os critérios do vestibular, entre outros
aspectos, na opinião da representante da associação, resultam na
exclusão do trabalhador.

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 proposição em análise visa a criticar o programa Universidade
para Todos - Pró-Uni - do governo federal e solicitar alteração na
propaganda oficial dedicada a sua promoção.

O tema da proposta não é pertinente ao planejamento público
estadual, uma vez que o programa citado pertence à esfera da União.

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

Legislativa nº 511/2007.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite - Eros

Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

512/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 512/2007, de autoria da

Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg - Câmpus Frutal,
objetiva a ampliação da dotação orçamentária da Uemg, em especial
para o Câmpus de Frutal, para: a) revisão do plano de cargos e
salários para professores e funcionários, que inclua gratificação por
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função exercida; b) reembolso de despesas de deslocamento de
professores que moram fora de Frutal; c) aquisição de livros para a
biblioteca do câmpus; d) conclusão das obras do câmpus; e) aquisição
de equipamentos e utensílios para os laboratórios, mobiliário e
equipamentos de informática.

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, 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 pretende a ampliação dos recursos orçamentários para a
Uemg, e em especial para o Câmpus de Frutal. Apresenta como
destinação dos novos recursos a reestruturação do plano de cargos e
salários da instituição, tanto para professores quanto para
funcionários, e inclui as gratificações por funções especiais, além de
verbas indenizatórias para os professores que moram fora de Frutal e
para lá se deslocam para ministrar aulas. Solicita ainda investimentos
para conclusão de obras no câmpus e aparelhamento de laboratórios
e gabinetes.

A matéria é pertinente ao PPAG. Porém, o Programa 140 -
Desenvolvimento do Ensino Superior na Uemg -, prevê medidas que
atendem à proposta em análise. Somos, portanto, pelo seu
acolhimento na forma de requerimento.

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

Legislativa nº 512/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini -

João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
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513/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 513/2007, de autoria da União da

Juventude Socialista - UJS -, objetiva a criação, na região da Vale do
Rio Doce, de centros de informatização e tecnologia avançada.

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 análise pretende que sejam instalados centros de
informatização e tecnologia avançada na região do Vale do Rio Doce.

Entendemos que a sugestão da proposta em tela já foi atendida pela
criação do Centro Vocacional de Tecnologia - CVT -, e pela Ação
1086 - Implantação de Novas Unidades (CVT) da Rede de Formação
Profissional -, cuja finalidade é “criar e manter local de referência
como Centro Vocacional Regional de Tecnologia, inclusive nas
comunidades quilombolas e rurais e nas áreas indígenas, para
treinamento à distância, capacitação profissionalizante de acordo com
a vocação local, inclusão digital dos cidadãos, dotando os
equipamentos de recursos específicos para a utilização de pessoas
com necessidades especiais, bem como para hospedar incubadoras
de empresas de inovação tecnológica”.

A matéria, portanto, é pertinente ao PPAG e está incluída no
Programa 042 - Rede de Formação Profissional Orientada pelo
Mercado. Assim, somos pelo acolhimento da proposta na forma de
requerimento.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação
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Legislativa nº 513/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini -

João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

517/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 517/2007, de autoria da

Associação Comercial e Industrial de Capelinha, objetiva a
implantação de “campus” avançado da Unimontes no Município de
Capelinha, na região do Alto Jequitinhonha.

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 análise sugere que seja instalado um “campus” da
Unimontes no Município de Capelinha, Vale do Jequitinhonha.

O Município de Capelinha, localizado no Alto Jequitinhonha, é um
pólo de desenvolvimento regional. O agronegócio é a principal
atividade econômica da região. O café irrigado é destaque tanto pela
quantidade produzida quanto pela qualidade e pela profissionalização
da atividade, o que tem revelado o arrojo do empresariado rural local.

Já que a área das ciências agrárias é um dos pontos fortes da
Unimontes, a expansão dessa universidade por meio de um “campus”
no Vale do Jequitinhonha, em especial com base física em um
Município com as características de Capelinha, é bastante
recomendável.

Diante da pertinência da proposta, somos pelo seu acolhimento na
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forma de requerimento.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação
Legislativa nº 517/2007 por meio de requerimento.

Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite - Eros

Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

528/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 528/2007, de autoria da

Associação Lapense de Defesa do Meio Ambiente - Lapa Meio
Ambiente -, contém solicitação de reforço à fiscalização das denúncias
de crimes ambientais.

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 análise solicita o reforço da fiscalização, pelos órgãos
responsáveis do Governo, das denúncias sobre crimes ambientais.

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável tem a responsabilidade legal de proteger o meio ambiente
e fiscalizar o uso de produtos da fauna e flora. A matéria é pertinente
ao PPAG dentro do escopo da Ação 4051 - Fiscalização e
Monitoramento das Atividades de Exploração, Transporte e Consumo
de Produtos da Fauna e Flora -, pertencente ao Programa 010 -
Conservação do Cerrado e Recuperação da Mata Atlântica. Portanto,
somos pelo acolhimento da proposta na forma de requerimento para
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que seja enviado ofício à referida Secretaria, solicitando mais
empenho na apuração de denúncias sobre crimes ambientais.

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

Legislativa nº 528/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Eros Biondini -

Carlin Moura.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

530/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 530/2007, de autoria da Comissão

Estadual de Produção Orgânica, objetiva a ampliação da base
florestal nativa e recuperação de áreas degradadas, inclusive em
sistemas de produção sustentável de base agroecológica, como a
produção orgânica.

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 análise sugere a ampliação da base florestal nativa e
recuperação de áreas degradadas, inclusive em sistemas de produção
sustentável de base agroecológica, como a produção orgânica. A
matéria é pertinente ao PPAG dentro do escopo da Ação 1018 -
Ampliação da Base Florestal Produtiva -, pertencente ao Programa
010 - Conservação do Cerrado e Recuperação da Mata Atlântica.
Entendemos que a avaliação da viabilidade técnica dessa proposta
deve ser feita pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
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Desenvolvimento Sustentável e pela Secretaria de Agricultura,
Pecuária e Abastecimento.

Portanto, sugerimos o seu encaminhamento por meio do envio de
ofício a essas Secretarias.

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

Legislativa nº 530/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Eros Biondini -

Carlin Moura.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

531/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 531/2007, de autoria do

Consórcio de Desenvolvimento do Alto Paraopeba - Codap - objetiva a
criação e implantação do Parque Estadual da Serra do Ouro Branco.

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 análise solicita a criação e implantação do Parque
Estadual da Serra do Ouro Branco, em área situada entre os
Municípios de Ouro Branco e Ouro Preto. A Comissão de Meio
Ambiente e Recursos Naturais da Assembléia Legislativa vem
discutindo o tema há algum tempo, juntamente com os órgãos
ambientais, as organizações não-governamentais e a população local.
Em 14/12/2006, a Comissão reuniu-se com a população de Ouro
Branco e, em 11/7/2007, foi a vez de a população de Ouro Preto ser
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ouvida. Em ambas as oportunidades, a população foi unânime nas
manifestações pela criação e implantação imediata do parque.

A matéria é pertinente ao PPAG dentro do escopo da Ação 1058 -
Criação e Implantação de Áreas Protegidas -, pertencente ao
Programa 010 - Conservação do Cerrado e Recuperação da Mata
Atlântica.

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável - Semad - já está fazendo os estudos necessários para a
criação e implantação desse parque estadual. Portanto, entendemos
que a proposta deve ser atendida por meio de requerimento
solicitando o envio de um ofício ao órgão em apoio a essas medidas.

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

Legislativa nº 531/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura - Eros

Biondini.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

544, 546, 550, 551, 552, 567, 568 E 569/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 544/2007, de autoria do

Departamento Municipal de Águas e Saneamento - Demasa -, de
Barbacena, e 551/2007, de autoria da Associação de Moradores-
Conselho Municipal de Saúde, de Juiz de Fora, objetivam a
implantação de aterros sanitários, com tratamento do chorume, em
Barbacena, com vistas à despoluição do Rio das Mortes, e em Juiz de
Fora, para atendimento regional; as Propostas de Ação Legislativa nºs
546/2007, de autoria da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos e
552/2007, de autoria da Associação de Moradores do Bairro Benfica,
objetivam a criação de usinas de reciclagem e reconhecimento do
catador de lixo como profissional, proporcionando-lhe dignidade
humana e melhoria da qualidade de vida; as Propostas de Ação
Legislativa nºs 550/2007, de autoria da Associação Pró-
Melhoramentos do Bairro Fábrica - Conpsep - Norte, 567/2007, de
autoria de Associação de Moradores do Bairro Benfica, 568/2007, de
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autoria da Prefeitura Municipal de Antônio Carlos, e 569/2007, de
autoria da Associação dos Moradores do Bairro Amazônia, objetivam
a melhoria da fiscalização da emissão de efluentes industriais de
fábricas, em especial no Córrego Três Pontes, em Benfica, além de
buscar soluções para a adequada destinação dos resíduos sólidos em
Juiz de Fora e para o lançamento de esgotos não tratados ao longo do
Rio das Mortes.

Publicadas no “Diário do Legislativo” de 15/10/2007, 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 à
Comissão de Participação Popular como propostas de ação
legislativa, para apreciação.

As propostas em análise solicitam apoio do Estado para o controle
da poluição dos rios com a realização de investimentos na construção
de aterros sanitários, usinas de reciclagem de lixo e tratamento de
esgotos, além de maior rigor da fiscalização ambiental para o
lançamento de efluentes industriais em cursos de água da região de
Juiz de Fora e na Bacia do Rio das Mortes, região da Zona da Mata. A
eliminação ou adequação dos lixões nos Municípios mineiros é
regulamentada por diversos textos infra-legais produzidos pelo
Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam - e pela Fundação
Estadual de Meio Ambiente - Feam. Os Municípios, de acordo com um
cronograma especial, estão obrigados a instalar aterros sanitários ou
adequar os lixões existentes. O Estado oferece apoio para tal
providência na Ação 1068 - Minas sem Lixões. Outras ações reforçam
a busca por soluções para a gestão de residuos sólidos, como a Ação
1070 - Otimização de Sistemas de Gestão Adequada de Resíduos
Sólidos por Empreendimentos Geradores.

Por outro lado, o Rio das Mortes e demais cursos de água citados
padecem de outras agressões ambientais, como o lançamento de
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esgotos não tratados. Nessa questão, existem providências como as
previstas pela Ação 3004 - Ampliação e Melhoria dos Sistemas de
Esgotamento Sanitário em Localidades com Concessão da Copasa -,
entre outras.

As propostas são pertinentes e devem ser tratadas pelos órgãos do
Sistema Estadual do Meio Ambiente de forma ampla e sistêmica, com
o levantamento de todas as fontes de poluição, inclusive os efluentes
industriais. Opinamos, portanto, por acolhê-las na forma de
requerimento.

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

Legislativa nº 544, 546, 550, 551, 552, 567, 568 e 569/2007, por meio
de requerimento.

Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura - Eros

Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

545/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 545/2007, de autoria da

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG - e da Comissão
Estadual de Produtos Orgânicos - CPORG -, objetiva a inclusão, nas
estratégias de educação e extensão ambiental, dos sistemas
sustentáveis de produção com base agroecológica, como a produção
orgânica.

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
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propostas de ação legislativa, para apreciação.
A proposta em análise pretende que as ações de educação e

extensão ambiental, promovidas pelo Estado, incluam a divulgação de
sistemas sustentáveis de produção, a agricultura orgânica, por
exemplo, como estratégia para a conservação e o equilíbrio do meio
ambiente.

A proposta é válida e sua execução não depende de alteração do
PPAG, uma vez que é sugerido apenas um acréscimo no conteúdo
das intervenções já previstas. Somos, portanto, pelo acolhimento da
proposta na forma de requerimento.

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

Legislativa nº 545/2007, por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Eros Biondini -

Carlin Moura.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

547/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 547/2007, de autoria da Prefeitura

Municipal de Barbacena, tem por objeto a conclusão das obras de
avenida sanitária.

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 análise solicita a conclusão das obras de construção
de avenida sanitária, tendo como objetivo garantir condições básicas
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de saúde.
A matéria é pertinente ao PPAG dentro do escopo da Ação 3004 -

Implantação, Ampliação e Melhoria dos Sistemas de Esgotamento
Sanitário em Localidades com Concessão da Copasa -, pertencente
ao Programa 048 - Saneamento Básico: Mais Saúde para Todos.

A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política
Urbana - Sedru - é a responsável pela execução do programa.
Sugerimos, portanto, encaminhar ofício a esse órgão, recomendando
investimentos no âmbito da ação para a conclusão da obra. Dessa
forma, entendemos que a proposta deva ser atendida por meio de
requerimento.

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

Legislativa nº 547/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Eros Biondini -

Carlin Moura.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

548 E 549/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nº 548/2007, de autoria do Project

Development International - PDI -, e 549/2007, de autoria da Prefeitura
Municipal de Antônio Carlos, têm como objeto comum a erradicação
de lixões. A nº 548/2007 sugere, ainda, que se produza energia
elétrica pela queima de lixo urbano, de forma a promover o
reaproveitamento, a reciclagem e a disposição adequada de resíduos
sólidos.

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
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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 por objetivo promover o
reaproveitamento, a reciclagem e a disposição adequada de resíduos
sólidos. Ambas solicitam a intensificação dos esforços do Estado para
erradicar os depósitos de resíduos sólidos a céu aberto, chamados
lixões, visando à melhoria dos cuidados com o meio ambiente e à
qualidade de vida da população. A Proposta nº 548/2007 vai um
pouco além e sugere a queima de lixo urbano para produzir energia
elétrica, sugestão cuja viabilidade técnica deveria ser avaliada, bem
como os benefícios que tal ação de fato traria ao meio ambiente.

As propostas são pertinentes ao PPAG dentro do escopo da Ação
1068 – Minas sem Lixões -, e, para atendê-las, recomendamos o
envio de ofício à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, órgão encarregado de gerir esta ação.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento das Propostas de

Ação Legislativa nºs 548 e 549/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura - Eros

Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

554/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 554/2007, de autoria da Comissão

de Igualdade Racial - CMAS-BH -, objetiva a instalação de estações
geradoras de energia elétrica por meio de energia solar em
faculdades, possibilitando a distribuição de energia a preços atrativos.

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
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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 distribuir energia elétrica gerada a
partir de painéis fotovoltáicos instalados em terrenos de faculdades, a
princípio, públicas, para moradores do entorno a preços diferenciados.

O sistema elétrico brasileiro, excetuados alguns pontos de difícil
acesso, é estruturado de forma integrada. Esse modelo permite a
compensação de falhas em pontos do sistema e a programação da
geração conforme expectativa de consumo. Além disso, os
subsistemas de geração e distribuição são independentes e operados
por empresas distintas. A geração e a distribuição de energia elétrica
são administradas pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS.

Por outro lado, a produção de energia elétrica que utiliza painéis
fotovoltáicos só é economicamente viável quando o custo de
distribuição é muito alto; logo, é provável que a premissa de “preços
atrativos” a partir dessa fonte ainda esteja fora das possibilidades
técnicas. Entendemos, portanto, que a proposta, apesar de não
pertinente ao PPAG, pode ser encaminhada como sugestão para a
Cemig por meio de requerimento.

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

Legislativa nº 554/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - João Leite -

Carlin Moura.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

555/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 555/2007, de autoria do Sindicato

dos Trabalhadores Rurais de Palmópolis - CRSONS - Baixo
Jequitinhonha, objetiva a destinação de recursos, através dos
Conselhos de Desenvolvimento Rural Sustentável, para os Municípios
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trabalharem com projetos na recuperação de nascentes.
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 solicita a alocação de recursos orçamentários
do Estado para a recuperação de nascentes. Indica os Conselhos de
Desenvolvimento Rural Sustentável dos Municípios como entidade
capazes de gerir o recurso solicitado por meio de projetos.

A discussão sobre instrumentos de gestão para a área de meio
ambiente, em especial os aplicados à gestão de recursos hídricos,
vem sendo feita pelo Executivo mineiro com profundidade. A
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais tem dado a essa
matéria grandes contribuições. Vale citar a instalação, em 2006, da
Comissão Especial da Governança Ambiental, além das diversas
audiências públicas da Comissão de Meio Ambiente e Recursos
Naturais para debater o tema. Existe consenso entre o Executivo, o
Legislativo, ambientalistas e empresários de que a aplicação apenas
de instrumentos de comando e controle é insuficiente a adequada
proteção do meio ambiente, apesar de todos reconhecerem a sua
importância. A utilização de concomitante de instrumentos
econômicos de gestão se faz necessária e determinante para a gestão
ambiental pública.

O PPAG 2008-2011, nesse aspecto, surpreende pelo arrojo e
demonstra a capacidade do Executivo de atender à sociedade, ao
propor a Ação 1062 - Incorporação dos Instrumentos de Pagamento
de Serviços Ambientais -, que tem por finalidade “incentivar a
ampliação e conservação da base florestal nativa através de adoção
de mecanismos econômicos”. A ação inclui a proteção de nascentes
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por meio de pagamento direto aos proprietários rurais por essa
prestação de serviço. Vale lembrar que tramita na ALMG o Projeto de
Lei nº 952/2007, de autoria do Deputado Roberto Carvalho, que
dispõe sobre catalogação, identificação e preservação de nascentes
de água no Estado, escopo ampliado pelos Substitutivos nºs 1 e 2
para o pagamento de serviços ambientais de conservação de recursos
hídricos e da biodiversidade. Esse projeto de lei, uma vez
transformado em norma jurídica, conferirá ao arcabouço jurídico
ambiental mais eficiência para a execução da ação citada.

A proposta é, portanto, pertinente ao planejamento público e, apesar
de já atendida, deve ser acolhida na forma de requerimento.

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

Legislativa nº 555/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - João Leite -

Carlin Moura.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

557/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 557/2007, de autoria da Câmara

Municipal de Uberlândia, objetiva a criação de um sistema de
certificação socioambiental da produção da agroenergia no Estado,
por meio de um conselho composto de técnicos, representantes de
órgãos estaduais e da sociedade.

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
Participação Popular como propostas de ação legislativa, para
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apreciação.
A proposta em análise pretende que seja criado um sistema de

certificação de origem para as atividades de produção de agroenergia.
Para tanto, propõe a formação de um conselho tripartite de técnicos
representantes de órgãos estaduais e da sociedade.

A medida pleiteada é pertinente, porém carece de estudos e projeto
técnico consistente. Além disso, Minas conta com sistemas de
certificação de origem criados pelo poder público para alguns
segmentos agropecuários, como o café, o queijo, a carne bovina e a
cachaça, o que torna necessária uma visão sistêmica de todos esses
processos para a inclusão de mais um item. Vale citar que entidades
certificadoras não governamentais atuam no território mineiro em
diversos outros segmentos como o de qualidade de processos,
produção de madeira, qualidade ambiental, etc. Somos, portanto, pelo
acolhimento da proposta na forma de requerimento.

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

Legislativa nº 557/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - João Leite -

Carlin Moura.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

558/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 558/2007, de autoria da Lapa

Meio Ambiente - Associação Lapense de Defesa do Meio Ambiente -,
objetiva a criação de ouvidorias para atender ao povo nos diversos
órgãos ambientais.

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 que sejam criadas ouvidorias
ambientais específicas para cada órgão seccional da Secretaria de
Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad.

Criada como parte  da estrutura da Ouvidoria Geral do Estado -
OGE -, a Ouvidoria Ambiental foi instituida no Estado pela Lei nº
15.298, de 6/8/2004. Essa Ouvidoria recebe e analisa as sugestões,
reclamações, denúncias e propostas de qualquer cidadão ou entidade
relacionadas com as questões ambientais. Além disso, acompanha e
informa a tramitação e a solução dada às demandas recebidas.

Pelo fato de Ouvidoria Ambiental dispor de um único Ouvidor para
todo o Sistema Estadual de Meio Ambiente - Sisema -, a proposta é
consistente, porém não pertinente ao PPAG. Isso porque a estrutura
funcional do Executivo é definida por lei, e a norma atual não prevê
Ouvidores específicos para cada órgão do Sisema. Somos, portanto,
pelo acolhimento da proposta na forma de requerimento.

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

Legislativa nº 558/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - João Leite -

Carlin Moura.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

559/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 559/2007, de autoria da Ação

Social e Política Arquidiocesana, objetiva a melhoria de instrumentos
que permitam uma escuta efetiva da população pelo poder público,
com vistas a uma melhor interação com seus diversos setores e
secretarias, para levar soluções eficazes para a 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.
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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 análise pretende que sejam melhorados os
instrumentos de comunicação entre a população e o poder público de
forma a tornar mais eficazes as ações do Executivo.

A Ouvidoria Geral do Estado - OGE -, incluída a Ouvidoria
Ambiental, foi instituida no Estado pela Lei nº 15.298, de 6/8/2004. A
criação desse órgão tem, da parte do Estado, o mesmo objetivo da
solicitação expressa pela proposta em tela. É, portanto, assunto
pertinente ao planejamento público. Dessa forma, somos pelo
acolhimento da proposta na forma de requerimento.

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

Legislativa nº 559/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - João Leite -

Carlin Moura.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

560/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 560/2007, de autoria da

Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG - e Comissão Estadual
de Produtos Orgânicos - CPORG -, objetiva a inclusão dos sistemas
agroflorestais diversificados como opção de corredores ecológicos.

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
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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 análise pretende que os sistemas agroflorestais
sejam admitidos como alternativa para a implantação de corredores
ecológicos.

Os Sistemas Agro-florestais - SAFs - vêm se tornando comuns em
diversos locais do País, em especial aqueles em que há séria
restrição ao desmatamento ou em que é estimulada a adoção de
processos produtivos sustentáveis para o uso do solo. A aplicação dos
conceitos e das tecnologias de SAFs é recomendável para a
recomposição de áreas degradadas, assim como para áreas florestais
em que se pretende poupar a floresta e ao mesmo tempo criar
possibilidades de renda para o produtor rural.

A implantação de corredores ecológicos visam a esses mesmos
tipos de área, o que faz os SAFs também recomendáveis para esse
fim. Por não implicar alteração de metas ou mesmo de finalidade de
ações relacionadas ao corredores ecológicos, como a 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 -,
somos pelo acolhimento da proposta na forma de requerimento.

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

Legislativa nº 560/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Carlin Moura - Eros

Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

561/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
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A Proposta de Ação Legislativa nº 561/2007, de autoria da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente do Município de Frutal,
objetiva a destinação de recursos para a realização dos projetos de
preservação e conservação do meio ambiente (matas ciliares,
nascentes, afluentes, fauna e flora) e aquisição de veículos para as
secretarias do meio ambiente de cada Município do 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, 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
Participação Popular como propostas de ação legislativa, para
apreciação.

A proposta em análise visa a destinar, no âmbito do PPAG, o valor
de R$ 2.000.000,00 para que o Estado possa apoiar os Municípios na
realização de seus projetos de preservação e conservação do meio
ambiente, inclusive na aquisição de veículos para o cumprimento
dessas finalidades. Essa solicitação é coerente com alguns programas
estaduais que admitem o apoio aos Municípios na gestão
compartilhada do meio ambiente e na implantação de sistemas
municipais de gestão do meio ambiente. Citamos como exemplo o
Programa Estruturador 010 - Conservação do Cerrado e Recuperação
da Mata Atlântica - , cujas ações estão em consonância com tais
objetivos, em especial a Ação nº 1058 - Criação e Implantação de
Áreas Protegidas -, a Ação nº 1059 - Efetivação do Uso Público de
Unidades de Conservação -, a Ação nº 1060 - Ampliação das Áreas
de Vegetação Nativa e Promoção da Conectividade entre Fragmentos
Florestais - Promata -, a Ação nº 1062 - Incorporação dos
Instrumentos de Pagamento de Serviços Ambientais - e a Ação nº
4025 - Gestão Compartilhada da Fauna.

A solicitação pode ser atendida por meio de requerimento para que
seja enviado ofício à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
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Desenvolvimento Sustentável, solicitando-lhe empenho na efetivação
do apoio às ações municipais de proteção e conservação do meio
ambiente.

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

Legislativa nº 561/2007, por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Eros Biondini -

Carlin Moura.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

563 E 564/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nº 563/2007, de autoria do

Instituto Cidade, e 564/2007, de autoria da Gênesis Ambiental, ambos
do Município de Juiz de Fora, têm como objeto comum a preservação
de Mata Atlântica presente naquele Município, em especial nas áreas
de Poço D’Anta e Mata do Krambeck, a ser feita por meio da criação
de unidades de conservação.

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 à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

As propostas em análise têm por objetivo a preservação de
remanescentes do bioma Mata Atlântica, situados no Município de
Juiz de Fora, mais especificamente nas regiões conhecidas como
Poço D’Anta e Mata do Krambeck, onde se encontram preservadas,
segundo os proponentes, as últimas áreas desse bioma naquele
Município. A forma sugerida para essa proteção é a criação de
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unidades de conservação do grupo de proteção integral, na categoria
Parque Estadual. A administração dos parques será de
responsabilidade, como determina o Código Florestal mineiro, do
Instituto Estadual de Florestas - IEF -, que poderá, por meio de
convênio, contar com a cooperação da Universidade Federal de Juiz
de Fora – UFJF. O trabalho conjunto do IEF e da UFJF pode favorecer
a pesquisa e a extensão do ensino, possibilitando, aliás, a criação de
programas educacionais para alunos do ensino fundamental e médio.

Foi inserida no Anexo III da Lei nº 17.347/2008, que dispõe sobre o
Plano Plurianual de Ação Governamental - PPAG -, uma ação nova -
Co-financiamento de Implantação de Centro de Pesquisa e Difusão de
Conhecimento da Biodiversidade -, dentro do Programa 109 -
Proteção da Biodiversidade e Unidades de Conservação.

Um dos parques estaduais supracitados poderá sediar o centro de
pesquisa científica e difusão do conhecimento previsto nessa ação
nova, cumprindo os objetivos da legislação, que prevê a criação desse
tipo de unidade de conservação. No “caput” do art. 11 da Lei Federal
nº 9.985, de 2000, lê-se: “Art. 11 - O Parque Nacional tem como
objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande
relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de
pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação
e interpretação ambiental(...)”. O mesmo artigo, em seu § 4º,
estabelece que essa categoria de unidade de conservação, quando
criada pelos Estados, será denominada Parque Estadual.

A localização das duas áreas a serem transformadas em parques,
Poço D’Anta e Mata do Krambeck, situadas na zona urbana de Juiz de
Fora, onde há uma bem estruturada universidade, traz oportunidade
única de pesquisa científica sobre a Mata Atlântica, bioma que ainda
precisa ser muito estudado, além da difusão de conhecimento para
alunos de todas as séries e para a população local.

As propostas são pertinentes ao PPAG dentro do escopo da Ação
1058 - Criação e Implantação de Áreas Protegidas -, pertencente ao
Programa 010 - Conservação do Cerrado e Recuperação da Mata
Atlântica - e, para atendê-las, recomendamos o envio de ofício ao IEF,
órgão encarregado de gerir essa ação.

Conclusão



706

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento das Propostas de
Ação Legislativa nºs 563 e 564/2007, por meio de requerimento.

Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - João Leite, relator - Eros Biondini -

Carlin Moura.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

565/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 565/2007, de autoria da Tropa

Serrana - Operadora de Turismo Eqüestre e Amas-Cipó -, objetiva a
transformação do Parque Estadual do Intendente, localizado na Serra
do Espinhaço, em Área de Proteção Ambiental - APA - e a criação de
uma APA na Serra do Cipó.

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 análise pretende que o Estado transforme o Parque
Estadual Serra do Intendente em Área de Proteção Ambiental - APA -
e crie uma APA na Serra do Cipó. O autor tenta justificar a proposta
com o argumento de que não houve consulta à população local sobre
a criação do parque e que esse ato não atende aos interesses da
comunidade.

O Parque Estadual Serra do Intendente foi criado pelo decreto, sem
número, do dia 28/3/2007, no Município de Conceição do Mato
Dentro. O ato do Governador atende os requisitos legais para a
criação de unidades de conservação. A motivação do Executivo para
determinar a proteção ambiental de uma área nem sempre é pautada
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pelo interesse econômico da população que vive em seu entorno ou
mesmo no seu interior. Por outro lado, a escolha do tipo de unidade
de conservação para proteger cada área se fundamenta em estudos
técnicos que avaliam a importância ecológica, o nível de interferência
antrópica e os objetivos da unidade.

De acordo com a Lei nº 14.309/2002, que dispõe sobre as políticas
florestal e de proteção à biodiversidade, o parque é uma unidade de
conservação de proteção integral que se caracteriza como uma “área
representativa de ecossistema de grande valor ecológico e beleza
cênica que contenha espécies de plantas e animais e sítios com
relevância científica, educacional, recreativa, histórica, cultural,
turística, paisagística e espiritual, em que se possa conciliar,
harmoniosamente, o uso científico, educativo e recreativo com a
preservação integral e perene do patrimônio natural”.

Segundo o mesmo diploma, a APA é classificada como unidade de
conservação de uso sustentável, e definida como uma área “de
domínio público ou privado, de extensão significativa e com ocupação
humana, dotada de atributos bióticos e abióticos, paisagísticos ou
culturais especialmente importantes para a manutenção dos
processos ecológicos e para a qualidade de vida e o bem-estar das
populações humanas, em cujo ato de criação, fundamentado em
estudo prévio e consulta pública, esteja previsto prazo e alocação de
recursos pelo poder público para o zoneamento ecológico-econômico
e cujo uso tenha como objetivos básicos proteger a biodiversidade,
disciplinar o processo de ocupação, assegurar e incentivar a
sustentabilidade do uso dos recursos naturais que se deseja
proteger;”. Como pode ser notado, um parque e uma APA são tipos
muito diferentes de unidades de conservação.

Vale citar que já existe uma APA criada pelo Decreto nº 109, de
12/11/1999, da Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, a APA Serra
do Intendente.

Entendemos, pelo exposto, que a proposta, além de não ser
pertinente ao PPAG, carece de fundamentos técnicos que só o
Executivo mineiro detém, tanto para a transformação do parque em
APA, ato dependente de lei específica, quanto para a criação de APA
na Serra do Cipó. Somos, portanto, pelo acolhimento da proposta na
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forma de requerimento.
Conclusão

Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação
Legislativa nº 565/2007, por meio de requerimento.

Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini -

João Leite.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.405/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em tela

visa a declarar de utilidade pública a Associação Cristã Arca de Noé,
com sede no Município de São Joaquim de Bicas.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.405/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Cristã Arca de Noé, com sede no Município de São
Joaquim de Bicas, que possui como finalidade precípua defender os
interesses, direitos e as demandas dos moradores locais.

Dessa forma, desenvolve atividades nas áreas da educação, da
saúde, da cultura, do esporte e lazer; orienta sobre a preservação do
meio ambiente; oferece assistência a crianças e adolescentes
carentes; promove o desenvolvimento de uma consciência cidadã no
meio comunitário onde atua, tendo em vista estimular a valorização do
ser humano e o respeito à sua dignidade.

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

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

nº 1.405/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
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Antônio Carlos Arantes, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.576/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em

epígrafe visa declarar de utilidade pública o Instituto Data Lex, com
sede no Município de Belo Horizonte.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.576/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Instituto Data Lex, com sede no Município de Belo Horizonte, que
tem por finalidade promover a assistência social, a defesa e a
conservação do patrimônio artístico e histórico, bem como a
preservação do meio ambiente.

Estimula o ensino e a implantação de novos modelos de produção,
dinamizando atividades que possam traduzir aumento da oferta de
emprego, juntamente com o desenvolvimento da ciência, da
tecnologia e das inovações. Além disso, mantém iniciativas voltadas
para habilitação de pessoas portadoras de necessidades especiais,
promovendo sua inserção na vida comunitária. Atua na defesa e
proteção integral da criança e do adolescente, da paz, da ética, dos
direitos humanos, e da democracia, contribuindo para a paz social.

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

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

1.576/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.728/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório
De autoria do Deputado Rômulo Veneroso, o projeto de lei em tela

visa declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores dos
Bairros Pousada d’el Rey e Jardim Colonial - Ambrey -, com sede no
Município de Igarapé.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.728/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Moradores dos Bairros Pousada d’el Rey e Jardim
Colonial, com sede no Município de Igarapé, que possui como
finalidade precípua defender os interesses, direitos e as demandas
dos moradores locais.

Dessa maneira, presta assistência médica, odontológica e
psicológica às famílias, com especial atenção para crianças e idosos;
cria e mantém cursos de alfabetização, computação, artes e trabalhos
manuais; promove a integração de seus associados no mercado de
trabalho; implementa ações nas áreas do esporte e do lazer; combate
a fome e a pobreza.

As suas atividades são executadas com base nos princípios da ética
e cidadania, assegurando aos seus assistidos integridade e dignidade.

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

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

nº 1.728/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.755/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela
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visa declarar de utilidade pública a Associação de Assistência Social e
Educacional Moriá - Associação Moriá, com sede no Município de
Ipatinga.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.755/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Assistência Social e Educacional Moriá, com sede no
Município de Ipatinga, que possui como finalidade precípua prestar
assistência social a crianças carentes e acolher em regime de
internato jovens e adultos em situação de dependência química,
visando à sua recuperação e reabilitação.

Para alcançar seus propósitos, cria e mantém creches para acolher
crianças na faixa etária de seis meses a seis anos, enquanto seus
pais ou responsáveis trabalham, bem como centros de reabilitação
para dependentes químicos; atua na área da educação pré-escolar;
organiza campanhas educativas e de ajuda humanitária; promove
ações nas áreas sociais, culturais e esportivas.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem por finalidade retificar o nome da entidade,
de acordo com o constante no art. 1º de seu estatuto.

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

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

nº 1.755/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.861/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório
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De autoria do Deputado Bráulio Braz, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Grupo Integração, com sede no
Município de Além Paraíba.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.861/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Grupo Integração, com sede no Município de Além Paraíba, que
possui como finalidade precípua lutar pelo pleno exercício da
cidadania das pessoas portadoras de deficiência e sua efetiva
integração social.

Para tanto, promove a conscientização da comunidade local e região
acerca dos direitos do segmento, divulgando os valores básicos da
igualdade de tratamento e oportunidades, da justiça social e do
respeito à sua dignidade junto ao poder público. Reivindica o
cumprimento da legislação e das políticas voltadas aos portadores de
deficiência, envolvendo apoio à sua formação profissional e garantia
de acesso, até mesmo a cursos regulares, bem como a execução de
normas que garantam a funcionalidade das edificações, vias públicas
e meios de transporte.

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

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

nº 1.861/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.869/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em
epígrafe visa a declarar de utilidade pública o Centro Comunitário do
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Bairro Rural Cabaçal, com sede no Município de Carmo do Rio Claro.
A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que

concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão, para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.869/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Centro Comunitário do Bairro Rural Cabaçal, com sede no Município
de Carmo do Rio Claro, que tem por finalidade proteger a saúde da
família, assistindo a maternidade, a infância e a velhice, e desenvolver
o combate à desnutrição e à mortalidade infantil. Assim, presta
orientação e auxílio a gestantes e implementa programas de
planejamento familiar, prevenção do câncer, das doenças cardíacas,
bem como de atenção para com a higiene bucal. Além disso, reabilita
pessoas com necessidades especiais, atua na defesa dos direitos dos
cidadãos e representa seus associados junto a órgãos públicos e
entidades privadas.

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

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

1.869/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.878/2007

Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia e Informática
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto de lei em epígrafe
tem por objetivo dar denominação a escola estadual situada no
Município de Uberlândia.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão, para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “b”, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 1.878/2007 pretende dar a denominação de
Escola Estadual Mário Quintana à escola estadual localizada na
Penitenciária Professor Pimenta da Veiga, no Município de
Uberlândia.

O homenageado, Mário Quintana, nasceu no Município de Alegrete,
no Rio Grande do Sul, no ano de 1906, vindo a falecer em 1994.

Poeta das coisas simples, nunca se preocupou com os ecos da
crítica; suas poesias foram produto de sua necessidade. Entretanto foi
reconhecido por Carlos Drumond de Andrade, Vinícius de Morais,
Cecília Meireles, João Cabral de Melo Neto e Manuel Bandeira como
um dos grandes escritores da língua portuguesa.

Em reconhecimento à sua obra poética, tão presente nos livros
escolares, justa se torna a homenagem que lhe está sendo concedida.

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

1.878/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.883/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Agostinho Patrús Filho, o projeto de lei em
epígrafe visa a declarar de utilidade pública o Centro Integrado de
Estudos, Pesquisas e Ação Social - Ciepas -, com sede no Município
de Belo Horizonte.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão, para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.883/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Centro Integrado de Estudos, Pesquisas e Ação Social, com sede
no Município de Belo Horizonte, que tem por finalidade promover
estudos e pesquisas científicas sobre os mais diversos temas.

Assim, em parceria com órgãos governamentais e entidades
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privadas, realizou diversas pesquisas, destacando o censo
dermatológico do Município de Cachoeira da Prata, que foi aprovado
pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Santa Casa de Belo Horizonte.
Esse trabalho, após criteriosa avaliação, foi selecionado para
apresentação no 62º Congresso da Sociedade Brasileira de
Dermatologia, em São Paulo, sendo publicado nos “Anais Brasileiros
de Dermatologia”, edição de julho e agosto de 2007.

Além disso, o Centro promove a saúde, com iniciativas preventivas e
assistenciais, assim contribuindo para a melhoria das condições de
alimentação, de saneamento e de moradia das comunidades onde
atua.

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

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

1.883/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.896/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Roberto Carvalho, o projeto de lei em
epígrafe visa a declarar de utilidade pública a Associação Comunitária
Rural do Córrego da Cachoeira, com sede no Município de Rubelita.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão, para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.896/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária Rural do Córrego da Cachoeira, com sede
no Município de Rubelita, que tem por finalidade promover a
integração das comunidades, visando à melhoria da condição de vida
dos seus membros e à prestação de serviços de assistência social.

Ela ainda incentiva corpos voluntários a participar de programas de
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interesse coletivo, em parceria com órgãos das esferas pública e
privada.

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

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

1.896/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.901/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Cristã de
Sabará, com sede nesse Município.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.901/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária Cristã de Sabará, que possui como
finalidade primordial prestar serviços aos moradores locais.

Com esse propósito, cria e mantém obras assistenciais, centros
comunitários, creches, casa de recuperação para viciados e asilos;
implementa ações nas áreas de saúde, educação, cultura, esporte e
lazer; orienta com relação à preservação do meio ambiente e promove
a habilitação de pessoas portadoras de deficiência.

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

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

nº 1.901/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2008.
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Walter Tosta, relator.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.905/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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

visa declarar de utilidade pública o Instituto Bem Me Quero de Apoio à
Criança, ao Adolescente, à Família e ao Ambiente - Ibemque -, com
sede no Município de Igarapé.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.905/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Instituto Bem Me Quero de Apoio à Criança, ao Adolescente, à
Família e ao Ambiente, com sede no Município de Igarapé, que tem
por finalidade desenvolver políticas de proteção especial à população
jovem.

Promove ações de educação infantil e manutenção de creche;
ministra cursos profissionalizantes, de requalificação de mão-de-obra
e de inclusão digital.

Por meio de veiculação de programas de rádio e TV, cursos,
palestras, seminários, produção de vídeos, edição de livros, revistas e
cartilhas, amplia o conhecimento das populações excluídas.

Completa seu compromisso com a sociedade promovendo o
desenvolvimento econômico e social, o combate à pobreza, com
destaque para a segurança alimentar e nutricional, bem como a
manutenção de abrigos para adolescentes carentes.

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

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

1.905/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
Elisa Costa, relatora.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.906/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Jayro Lessa, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública a Associação Pentateuco de
Recuperação e Convivência Três Fronteiras, com sede no Município
de Nanuque.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.906/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Pentateuco de Recuperação e Convivência Três
Fronteiras, com sede no Município de Nanuque, que tem por
finalidade a cura de pessoas que se tornaram dependentes do álcool
e de outras drogas.

Realiza projetos nas áreas do trabalho, da saúde, da cultura, do
esporte e do lazer, assim como promove a assistência social, com
destaque para a doação de bens de primeira necessidade.

Na casa de reabilitação sob sua responsabilidade, os dependentes
químicos são amparados e zelozamente orientados, sendo-lhes
oferecido cursos profissionalizantes com inserção no mercado de
trabalho e conseqüentemente geração de renda, além de outras
atividades que possam contribuir para a sua recuperação.

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

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

1.906/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.914/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
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Relatório
De autoria do Deputado Getúlio Neiva, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública a Associação Rural do Córrego das
Flores, Evangelista e São Sebastião - Ascofess -, com sede no
Município de Carlos Chagas.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.914/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Rural do Córrego das Flores, Evangelista e São
Sebastião, com sede no Município de Carlos Chagas, que possui
como finalidade precípua congregar órgãos e pessoas interessadas
em defender os direitos dos moradores dessas localidades.

Para alcançar suas metas, implementa ações nas áreas de
educação, cultura e esporte; protege a saúde da família, das mães,
das crianças e dos idosos; combate a fome e a pobreza; integra seus
beneficiários no mercado de trabalho através da promoção de cursos
profissionalizantes; orienta com relação à preservação do meio
ambiente e celebra convênios com órgãos públicos e privados com a
finalidade de obter melhorias para a comunidade.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem como finalidade retificar o nome da
entidade, de acordo com o constante no art. 1º de seu estatuto.

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

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

nº 1.914/2007 em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.918/2007
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Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais de Macaúbas II, com sede no Município de Brasília
de Minas.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.918/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Macaúbas II, com
sede no Município de Brasília de Minas, que tem por finalidade a
promoção das comunidades nos aspectos culturais e assistenciais.

No cumprimento de seu compromisso estatutário, desenvolve
atividades recreativas, sociais, esportivas e educacionais. Implanta e
mantém creches, oferece serviços de saúde e apóia a realização de
obras de interesse comunitário.

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

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

1.918/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2008.
Walter Tosta, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.919/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário dos Pequenos Produtores Rurais de Riacho das Pedras,
com sede no Município de Brasília de Minas.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
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agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.919/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Conselho de Desenvolvimento Comunitário dos Pequenos
Produtores Rurais de Riacho das Pedras, com sede no Município de
Brasília de Minas, que tem por finalidade trabalhar pelo fomento da
agropecuária, pela melhoria das condições de vida e pelo bem-estar
social da comunidade.

Além de tais objetivos, o Conselho busca recursos materiais e
humanos na coletividade ou fora dela, para execução de outras ações
de seu interesse.

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

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

1.919/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.922/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública o Conselho de Desenvolvimento
Comunitário de Nossa Senhora de Fátima, com sede no Município de
Brasília de Minas.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.922/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Conselho de Desenvolvimento Comunitário de Nossa Senhora de
Fátima, com sede no Município de Brasília de Minas, que possui como
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finalidade precípua proporcionar a melhoria da condição de vida e o
bem-estar da população local.

Dessa forma, congrega instituições e pessoas interessadas no
desenvolvimento socioeconômico da comunidade; promove eventos
sociais e recreativos; representa e defende os interesses locais junto a
instituições públicas e privadas, fazendo reivindicações diversas.

Esclareça-se que a Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de
Constituição e Justiça, tem por finalidade retificar o nome da entidade,
de acordo com o constante no art. 1º de seu estatuto.

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

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

nº 1.922/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.923/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos Produtores
Rurais de Ribeirão Estreito, com sede no Município de Brasília de
Minas.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.923/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Ribeirão Estreito,
com sede no Município de Brasília de Minas, que possui como
finalidade precípua realizar obras e ações que visem à melhoria da
qualidade de vida dos habitantes locais.
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Na consecução de suas metas, promove a busca de recursos
materiais e humanos, para a execução de atividades de interesse
coletivo; realiza eventos sociais e recreativos; representa a
comunidade junto a órgãos públicos e entidades privadas, fazendo
reivindicações diversas.

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

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

nº 1.923/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.932/2007

Comissão de Saúde
Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Unidade de Prestação de Serviços
Fazenda da Esperança São Francisco, da Obra Social Nossa Senhora
da Glória - Fazenda da Esperança, com sede no Município de São
Gonçalo do Abaeté.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.932/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Unidade de Prestação de Serviços Fazenda da Esperança São
Francisco, da Obra Social Nossa Senhora da Glória - Fazenda da
Esperança, com sede no Município de São Gonçalo do Abaeté.

A referida entidade tem como finalidade precípua prestar assistência
a dependentes químicos, alcoólatras, presidiários, portadores de vírus
HIV, crianças e adolescentes desamparados, e, no cumprimento de
seu objetivo, oferece-lhes atendimento, além de apoio moral e
espiritual, com vistas sua recuperação e reintegração no meio social
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em que vivem, orienta a comunidade sobre a responsabilidade de
cada um para com o doente de dependente de substâncias tóxicas e
incentiva e desenvolve projetos educativos, culturais e científicos.

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

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

nº 1.932/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 22 de fevereiro de 2008.
Ruy Muniz, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.937/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Juninho Araújo, o projeto de lei em tela visa
a declarar de utilidade pública a Associação Pró-Vargem, com sede
no Município de São Domingos do Prata.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.937/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Pró-Vargem, com sede no Município de São Domingos
do Prata, que possui como finalidade precípua promover a melhoria
da qualidade de vida de seus habitantes, especialmente os mais
carentes.

Na consecução de suas metas, combate a fome e a pobreza; dá
proteção à saúde da família, à maternidade, à infância e à velhice;
divulga a cultura e a prática do esporte; implementa ações na área da
educação, realizando impressão de material didático e distribuindo
gratuitamente material escolar.

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

Conclusão



725

Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei
nº 1.937/2007, em turno único.

Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.946/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela
visa declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Bom
Samaritano - Acobos -, com sede no Município de Belo Oriente.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.946/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária Bom Samaritano, com sede no Município
de Belo Oriente, que tem como finalidade precípua cultivar a mais
ampla e perfeita cordialidade entre os sócios e a comunidade local e,
para a consecução desse objetivo, promove atividades sociais,
culturais e desportivas.

Além disso, zela pela melhoria da infra-estrutura do Distrito de
Perpétuo Socorro, onde se situa; presta assistência às pessoas
carentes; firma convênios com entidades públicas e privadas para
subsidiar suas iniciativas.

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

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

nº 1.946/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
Elisa Costa, relatora.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 27 DE FEVEREIRO DE 2008

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PROJETO DE LEI Nº 2.070/2008

Declara de utilidade pública a Liga Mineira de Atletismo - LMA -, com
sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Liga Mineira de

Atletismo - LMA -, com sede no Município de Belo Horizonte.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2008.
Rômulo Veneroso
Justificação: A Liga Mineira de Atletismo - LMA -, fundada em

7/7/2000, é uma entidade civil, com caráter desportivo e sem fins
lucrativos, que tem por finalidade a reunião de pessoas praticantes ou
simpatizantes do atletismo, visando ao intercâmbio, à realização
pessoal e à integração de todos.

A LMA tem desenvolvido diversos eventos no Estado, criando
oportunidades de desenvolvimento e integração entre atletas
profissionais e amadores, além das oportunidades de trabalho,
oferecidas em cada evento realizado. Além disso, leva, por meio do
esporte, exemplos de auto-estima e autoconfiança a todos
interessados.

Considerando a importância da entidade, contamos com o apoio dos
nobres pares para aprovação deste projeto de lei.

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

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
212/2007

Comissão de Participação Popular
Relatório

A Proposta de Ação Legislativa nº 212/2007, de autoria da
Associação Comercial e Industrial de Montes Claros, objetiva a
construção, sob responsabilidade do Instituto de Desenvolvimento
Indústrial - Indi -, de câmara frigorífica para armazenamento de
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insulina, destinada à exportação via aeroporto de Confins.
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 à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

A proposta em tela pretende a alocação de recursos para a
implantação de uma câmara frigorífica nas dependências do
Aeroporto Internacional Tancredo Neves, aeroporto de Confins, de
forma a possibilitar a estocagem de insulina destinada à exportação.
Indica, ainda, o Indi como órgão responsável pelo atendimento da
demanda.

A oferta de serviço de câmara resfriada em um aeroporto
internacional que se distingue pela característica de porto seco,
destinado à atividade de importação e exportação de mercadorias, é
plenamente justificável. Não só a exportação de insulina, mas também
a de outros produtos perecíveis e a importação de produtos
farmacêuticos, laboratoriais, biológicos, entre outros, carecem de
estrutura adequada no aeroporto de Confins.

Como a proposta é coerente com a finalidade da Ação 1197 -
Ampliação e Construção de Aeroportos - do Programa 152 - Programa
Aeroportuário de Minas Gerais - Proaero -, somos pelo seu
acolhimento na forma de requerimento.

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

Legislativa nº 212/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - Carlin Moura -

João Leite.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº
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349/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa n° 349/2007, de auto ria do Conselho

Municipal de Saúde de Juiz de Fora, solicita obras para captação de
águas pluviais e de esgoto sanitário doméstico e industrial 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 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
legislativa, para apreciação.

A proposta em tela solicita obras para captação de águas pluviais e
de esgotos sanitários doméstico e industrial no Município de Juiz de
Fora.

A cidade de Juiz de Fora não se inclui da área de concessão da
Copasa, a empresa pública estadual responsável pelos serviços de
abastecimento de água e coleta de esgotos em Minas Gerais.
Entretanto, o PPAG prevê a implantação, a ampliação e a melhoria de
sistemas de coleta de esgoto sanitário em localidades que não são
concessão da estatal, por meio da Ação n° 4665, do Programa de
Saneamento Básico (48). Desta forma, o Estado visa à ampliação do
acesso da população ao saneamento básico, uma das metas do Plano
Mineiro de Desenvolvimento Integrado - PMDI.

Assim sendo, entendemos que o pedido deve ser encaminhado à
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana
para atendimento, considerada a importância do saneamento básico
para a saúde da população. Por essa razão, acolhemo-lo na forma de
requerimento ao órgão responsável.

Conclusão
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Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento da Proposta de Ação
Legislativa n° 349/2007 na forma de requerimento.

Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite - Eros

Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

382/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 382/2007, de autoria da

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg -,
solicita a expansão do setor produtivo metal-mecânico e ampliação de
mercados, com o incremento da competitividade e da lucratividade e a
geração de renda de forma sustentável.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/11/2007, vêm 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 análise sugere a implementação de mecanismos que
induzam a expansão do setor metal-mecânico.

Qualquer expansão de um determinado setor econômico, em
especial do metal-mecânico, que é dependente de reservas minerais
não renováveis, exige a intervenção regulatória do poder público.
Apesar de cerca de 30% do PIB de Minas Gerais estarem diretamente
vinculados à atividade de mineração, não existe uma política minerária
estadual. O incentivo à agregação de valor das inúmeras substâncias
minerais extraídas no território mineiro e a criação de uma estratégia
de longo prazo para a administração dos estoques de minerais
primários são ações fundamentais para a sustentabilidade
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socioeconômica e ambiental do Estado. Somos, portanto, pelo
acolhimento da proposta na forma de requerimento para que se envie
ofício à Secretaria de Desenvolvimento Econômico sugerindo estudos
com o objetivo de elaborar uma política minerária para Minas Gerais e
solicitando empenho na execução da Ação 4654 - Apoio à Infra-
Estrutura e Suporte à Atração de Investimentos para a Cadeia
Mineral, Siderúrgica e Setor Metal-Mecânico.

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

Legislativa nº 382/2007, por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - Eros Biondini -

João Leite.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

409, 413, 414, 416, 417, 419 E 420/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nºs 409/2007, de autoria da Frente

de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, 413/2007, da
Associação das Obras Paroquiais e Assistência, 414/2007, do Fundo
Cristão para Crianças e do Fórum Mineiro de Educação Infantil,
416/2007, do Parlamento Jovem/PUC-Minas, 417/2007, da
Consultoria Social, 419/2007, de Marise Fernandes Souza, e
420/2007, de Mônica Aparecida Bezerra, sugerem aprimoramentos no
programa Escola em Tempo Integral.

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, no dia 31/10/2007, em Juiz de Fora, e nos dias 6, 7 e
8/11/2007, em Belo Horizonte, em 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
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propostas de ação legislativa, para apreciação.
As propostas em análise sugerem aprimoramentos diversos no

Programa Estruturador 019 - Escola em Tempo Integral, como a
universalização do atendimento para todas as escolas de ensino
fundamental, participação de pais e alunos no planejamento das
ações, avaliação permanente do programa e acompanhamento
psicológico dos alunos e famílias atendidos.

Consideramos pertinentes os conteúdos das propostas no que
tangem à concepção do programa Escola em Tempo Integral.

Dessa forma, acolhemos as propostas em análise na forma de
requerimento, para que seja enviado ofício à Secretaria de Estado de
Educação, solicitando especial atenção às sugestões analisadas.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela aprovação das Propostas de

Ação Legislativa nºs 409, 413, 414, 416, 417, 419 e 420/2007 na
forma de requerimento.

Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite - Eros

Biondini.
PARECER SOBRE AS PROPOSTAS DE AÇÃO LEGISLATIVA NºS

472 E 556/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
As Propostas de Ação Legislativa nº 472/2007, de autoria da

Associação dos Moradores de Machado, e 556/2007, de autoria de
Aguinaldo Martins de Fátima, têm por objeto a recuperação das matas
ciliares e a perenização de rios.

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
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foram encaminhadas à Comissão de Participação Popular como
propostas de ação legislativa, para apreciação.

As propostas em análise buscam atender à necessidade de
recuperar e perenizar os rios, para possibilitar que as pessoas que
moram nas periferias dos Municípios tenham acesso a água de
qualidade. Uma das sugestões propostas é a retirada das habitações
irregulares das margens dos rios, para recuperar as matas ciliares.

A matéria é pertinente ao PPAG dentro do escopo da Ação 4087 -
Recuperação e Desenvolvimento Ssustentável das Bacias
Hidrográficas -, pertencente ao Programa 113 - Desenvolvimento
Sustentável de Recursos Hídricos. O principal órgão encarregado
dessa tarefa é a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, juntamente com os Comitês de Bacia
Hidrográfica já formados e os Municípios. Portanto, sugerimos que
seja enviado ofício à referida Secretaria, com a recomendação de
enfatizar a fiscalização da ocupação irregular das margens dos rios e
de orientar os Comitês e Municípios para que também se empenhem
nessa fiscalização.

Conclusão
Diante do exposto, opinamos pelo acolhimento das Propostas de

Ação Legislativa nºs 472 e 556/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Eros Biondini, relator - João Leite -

Carlin Moura.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

514/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 514/2007, de autoria da

Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais - Fiemg - e do
Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial-Minas Gerais - Senai-
MG -, objetiva a criação de parceria entre os Centros Vocacionais
Tecnológicos - CVTs - e os Serviço Social da Indústria - Sesi - e Senai
locais, otimizando espaço físico, profissionais e principalmente
oficinas e laboratórios.

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 sugere que sejam estabelecidas parcerias entre os
Centros Vocacionais Tecnológicos - CVTs – e as unidades do Serviço
Social da Indústria - Sesi - e do Serviço Nacional de Aprendizagem
Industrial-Minas Gerais - Senai-MG -, mais próximas ao local dos
centros para obter melhor utilização de espaço físico, da equipe
profissional e, principalmente, das oficinas e dos laboratórios dessas
instituições.

A proposta oferece, a rigor, sugestão de caráter gerencial ao órgão
responsável pela implantação e gestão dos CVTs. Portanto, somos
pelo acolhimento da proposta na forma de requerimento.

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

Legislativa nº 514/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite - Eros

Biondini.
PARECER SOBRE A PROPOSTA DE AÇÃO LEGISLATIVA Nº

515/2007
Comissão de Participação Popular

Relatório
A Proposta de Ação Legislativa nº 515/2007, de autoria do

Movimento Popular da Mulher - MPM -, objetiva a criação, pelo Núcleo
de Pesquisa da Mulher e pela Secretaria de Ciência e Tecnologia do
Estado, de cursos de capacitação em microeletrônica e em
microssistemas voltados para mulheres de famílias de baixa renda.

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 análise sugere que sejam criados cursos de
capacitação em informática para mulheres de famílias de baixa renda.

A proposta é pertinente, porém, já está atendida pela Ação 4111 -
Implementação de Cursos de Formação Profissional -, do Programa
042 - Rede de Formação Profissional Orientada pelo Mercado.
Portanto, somos pelo acolhimento da proposta na forma de
requerimento.

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

Legislativa nº 515/2007 por meio de requerimento.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura, relator - João Leite - Eros

Biondini.
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº

1.184/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela visa

declarar de utilidade pública o Conselho Central de Corinto da SSVP,
com sede no Município de Corinto.

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

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 1.184/2007 pretende declarar de utilidade pública
o Conselho Central de Corinto da SSVP, que tem caráter beneficente,
cultural, assistencial e de promoção humana, trabalhando para
valorizar o indivíduo e a comunidade.

Dessa maneira, pratica a filantropia, prestando ampla assistência
aos habitantes mais carentes da comunidade por meio de seus
Conselhos Particulares, Conferências Vicentinas, Obras Unidas e
Especiais.

A Emenda nº 1, apresentada pela Comissão de Constituição e
Justiça, tem por objetivo corrigir o nome da entidade, de acordo com o
art. 1º de seu estatuto.

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

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

nº 1.184/2007, em turno único, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.882/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado José Henrique, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação dos Servidores da Polícia
Federal de Belo Horizonte - Ansef-MG -, com sede nesse Município.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.882/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Ansef - MG, que tem como finalidade precípua congregar e
representar judicial e extrajudicialmente seus associados em defesa
de direitos individuais e coletivos.
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Dessa maneira, desenvolve atividades e programas que os
beneficiem, bem como seus dependentes e a comunidade, busca a
integração com as demais entidades representativas de empregados,
empregadores e funcionários públicos existentes no Estado e demais
unidades da Federação, estimula o desenvolvimento social e cultural
da categoria, incentivando a sua participação em eventos que
contribuam para o aperfeiçoamento da segurança pública e participa
de jogos nacionais de integração dos servidores da Polícia Federal.

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

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

nº 1.882/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.915/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Getúlio Neiva, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública a Associação Comunitária Rural de
Esperança - Acre -, com sede no Município de Carlos Chagas.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.915/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Acre, com sede no Município de Carlos Chagas, que tem como
finalidade precípua melhorar a qualidade de vida dos habitantes
locais.

Na consecução de seus propósitos, combate a fome e a pobreza,
promove a proteção à saúde da família, da gestante, da criança e do
idoso, integra seus beneficiários no mercado de trabalho por meio da
qualificação profissional, orienta sobre a preservação do meio
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ambiente, implementa ações nas áreas da educação, da cultura e do
esporte, habilita pessoas portadoras de deficiências e representa a
comunidade junto a órgãos públicos e privados.

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

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

nº 1.915/2007 em turno único.
Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.920/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Paulo Guedes, o projeto de lei em epígrafe
visa declarar de utilidade pública a Associação dos Pequenos
Produtores Rurais de Pedra de Fogo, com sede no Município de
Brasília de Minas.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.920/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Pedra de Fogo,
com sede no Município de Brasília de Minas, entidade sem fins
lucrativos, originária do movimento espontâneo da comunidade de
Pedra de Fogo, Distrito de Retiro de Cesário.

Sua finalidade precípua é promover o desenvolvimento comunitário
por meio da realização de obras e melhoramentos, proporcionando a
melhoria da qualidade de vida e do convívio entre os habitantes. Para
isso, fomenta atividades culturais, desportivas e econômicas,
especialmente no setor das explorações agropecuárias, além de
atividades assistenciais.

Pela relevância das suas iniciativas, acreditamos ser a instituição
merecedora do título de utilidade pública.



738

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

1.920/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.947/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela visa
declarar de utilidade pública o Conselho Central Imaculada
Conceição, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

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

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.947/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Conselho Central Imaculada Conceição, com sede no Município de
Conselheiro Lafaiete, que tem como finalidade precípua desenvolver
atividades assistenciais e de promoção humana, trabalhando para
valorizar o indivíduo e a comunidade.

Dessa maneira, pratica a filantropia, assistindo os moradores mais
carentes da região por meio dos conselhos particulares, das
conferências vicentinas, das obras unidas e especiais.

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

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

nº 1.947/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
Domingos Sávio, relator.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 961/2007

Comissão de Direitos Humanos
Relatório
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De autoria do Deputado Carlin Moura, o Projeto de Lei nº 961/2007
dispõe sobre a reserva de vagas para afro-brasileiros em peças
publicitárias de órgãos da administração pública direta e indireta do
Estado.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 27/4/2007, a proposição foi
analisada preliminarmente pela Comissão de Constituição e Justiça,
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade.

Compete agora a esta Comissão emitir parecer sobre o mérito do
projeto, nos termos do art. 102, V, combinado com o art. 188, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise tem como objetivo fixar quota mínima de

vagas nas peças publicitárias promovidas por órgãos e entidades da
administração pública estadual. Trata-se de medida inserida no âmbito
das ações afirmativas, que têm como premissa o reconhecimento de
concreta desigualdade entre grupos sociais, a qual não se consegue
resolver nem pelo simples reconhecimento da igualdade jurídica entre
os indivíduos nem pelas políticas públicas convencionais. Faz-se
necessária, portanto, intervenção público-estatal mais efetiva, como a
proposta na proposição.

Pela proposta contida no projeto, pelo menos 40% dos profissionais
que figurem em peças publicitárias dos órgãos do poder público
estadual deverão ser afro-brasileiros. Percebe-se que é uma medida
em harmonia com as necessidades e desafios sociais que
enfrentamos no campo da promoção da igualdade racial. É uma seara
que tem recebido relevantes mudanças nos últimos anos,
notadamente após a redemocratização do País e a edição da nova
Constituição, na década de 1980, produzindo um contexto no qual se
enquadra a proposição em análise.

Segundo Carlos Vogt, “do ponto de vista das ações afirmativas, o
País caminhou bastante nesses últimos anos no que diz respeito aos
cenários mais positivos para a mobilidade social, o desenvolvimento
pessoal, a formação profissional e as chances de concorrência e
competição do homem e da mulher negra no mercado de trabalho”.
Para o autor, “há avanços, sobretudo por parte do governo, quanto à
adoção de ações afirmativas relativamente à população negra do
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País, entre elas o abandono oficial da doutrina da ‘democracia racial’
desde a Conferência Mundial contra a Discriminação Racial, realizada
em Durban, na África do Sul, acompanhado da instituição de cotas de
emprego em vários ministérios e serviços, além da criação de
programas voltados para os direitos humanos, para a formação
profissional e para o reconhecimento do direito à titulação de
propriedade de terras remanescentes de quilombos, entre outros”
(“Ações afirmativas e políticas de afirmação do negro no Brasil”).

Estudos a respeito da condição da população negra no País,
publicados no “Atlas Racial Brasileiro”, bem como diagnósticos como
o produzido na Conferência Nacional contra o Racismo e a
Intolerância, não apenas enfatizam os problemas sociais que
envolvem essa população como também apontam para a necessidade
de ações afirmativas, como a constante do projeto de lei em estudo.
Note-se, aliás, que já há no Brasil um conjunto importante de normas
e de propostas legislativas enfrentando a questão.

Com a finalidade de aprimorar a proposição, apresentamos, na
conclusão, substitutivo que aprimora a redação do art. 1º e acrescenta
dispositivos que complementam a matéria originalmente tratada. No
art. 2º, propõe-se que as peças publicitárias produzidas pelo setor
público se pautem pela valorização da herança cultural afro-brasileira,
bem como pelo reconhecimento de sua participação na construção de
nossa história, afastando estereótipos racistas muitas vezes utilizados
em trabalhos dessa natureza. O art. 3º contém previsão de sanção
para os casos de descumprimento da medida imposta pela regra a ser
criada. Procura-se, com isso, dar mais efetividade ao comando
normativo referente à reserva de vagas em questão.

Verifica-se, enfim, que o projeto de lei sob exame conjuga-se com
nossos mais elevados valores socialmente compartilhados e enfrenta
significativo problema social, em geral pouco observado no
desenvolvimento de nossas políticas públicas, razões pelas quais é
merecedor de aprovação nesta Casa.

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

961/2007 na forma do Substitutivo nº 1, que apresentamos a seguir.
SUBSTITUTIVO Nº 1
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Dispõe sobre reserva de vagas para afro-brasileiros em peças
publicitárias promovidas pela administração pública estadual.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam reservadas para afro-brasileiros 40% (quarenta por

cento) das vagas para participação em filmes, programas ou peças
publicitárias promovidas por órgãos ou entidades da administração
pública estadual.

§ 1º - Constará nas especificações previstas em edital para
contratação de serviços de consultoria, conceituação, produção e
realização das atividades previstas no “caput” a obrigatoriedade do
atendimento ao disposto nesta lei.

§ 2º - O contratante poderá exigir, para fins de aplicação do disposto
neste artigo, a apresentação de documentação específica na fase de
habilitação no processo licitatório.

§ 3º - Considerar-se-á inadimplemento contratual, sujeito a rescisão
unilateral, a execução de contrato sem o cumprimento do disposto
neste artigo.

Art. 2º - As atividades previstas no “caput” do art. 1º valorizarão a
herança cultural e a participação dos afro-brasileiros na história de
Minas Gerais.

Art. 3º - A infração ao disposto nesta lei implica, para o agente
responsável pela licitação, contratação ou gestão do contrato, bem
como para o contratado, multa no valor de 1.000 Ufemgs (mil
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Parágrafo único - A multa prevista no “caput” será cobrada em dobro
na hipótese de reincidência.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
Luiz Tadeu Leite, Presidente - João Leite, relator - Almir Paraca.
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 28 DE FEVEREIRO DE 2008

ATAS
ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 26/2/2008
Presidência do Deputado Doutor Viana

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase
(Expediente): Ata - Correspondência: Ofícios e cartões - Homenagem
póstuma - Questões de ordem - 2ª Fase (Grande Expediente):
Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.059 a 2.070/2008
- Requerimentos nºs 1.867 a 1.881/2008 - Requerimento do Deputado
Hely Tarqüínio - Proposições Não Recebidas: Requerimentos das
Comissões de Educação (2) e do Deputado Jayro Lessa -
Comunicações: Comunicações da Bancada do PV e representação
partidária do PPS, do PSB e do PSC (2) e do Deputado Dalmo Ribeiro
Silva - Encerramento - Ordem do Dia.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - Ademir Lucas - 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 - Deiró Marra -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gilberto Abramo - Gláucia Brandão -
Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Irani Barbosa -
Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho Araújo - Lafayette
de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Luiz Tadeu
Leite - Maria Lúcia Mendonça - Mauri Torres - Neider Moreira - Padre
João - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca Ferreira - Rêmolo Aloise
- Rômulo Veneroso - Rosângela Reis - Ruy Muniz - Sargento
Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Sebastião Helvécio
- Vanderlei Jangrossi - Vanderlei Miranda - Wander Borges - Zé Maia -
Zezé Perrella.
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Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 14h14min, a lista de

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Carlin Moura, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à leitura

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

- A Deputada Rosângela Reis, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a seguinte
correspondência:

OFÍCIOS
Do Sr. Orlando Adão Carvalho, Presidente do Tribunal de Justiça do

Estado, encaminhando cópia de ofício do Sr. Claudio Martins de
Abreu, Presidente do Sindojus-MG, para conhecimento e providências
cabíveis. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 242/2007.)

Do Sr. Marcus Vinicius Caetano Pestana da Silva, Secretário de
Saúde, encaminhando nota técnica elaborada em atenção ao
Requerimento nº 1.583/2007, da Comissão de Saúde.

Do Sr. Leopoldo Portela Júnior, Defensor Público-Geral, prestando
informações relativas ao Requerimento nº 1.737/2007, da Comissão
de Direitos Humanos.

Do Sr. Antônio Carlos de Oliveira, Promotor de Justiça,
encaminhando cópia dos autos da ação civil pública interposta na
Comarca de Mariana, tendo em vista a situação da cadeia pública
desse Município. (- À Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Luiz Vicente R. Calicchio Filho, Chefe do Cerimonial do
Governo, informando que será publicado no “Minas Gerais” de
26/2/2008 decreto do Governador do Estado declarando luto oficial
por três dias, no Estado, pelo falecimento do Sr.Agostinho Patrús, ex-
Deputado Estadual e ex-Secretário de Estado.

Do Sr. Euvaldo M. Bittencourt Junior, Gerente de Projeto da GC
Secretaria de Gestão da Política de Direitos Humanos, informando
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que foi firmado o convênio que menciona, publicado no “Diário Oficial
da União” de 11/12/2007, com vistas à execução do Projeto
Visibilidade-Direitos de Crianças e Adolescentes. (-À Comissão de
Fiscalização Financeira e Orçamentária, para os fins do art.74 da
Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento
Interno.)

Do Sr. Alexandre Magrineli dos Reis, Chefe de Gabinete da Feam,
indicando a Sra. Ana Lúcia Bahia Lopes como representante dessa
Fundação, para compor o grupo técnico de apoio ao planejamento e
execução das ações da Cipe-São Francisco. (- À Cipe-São Francisco.)

Do Sr. Alessandro L. Bonzano Comper, Secretário de Políticas
Públicas de Emprego substituto, encaminhando cópia do Quinto
Termo Aditivo do convênio que menciona, objetivando a prorrogação
do prazo de execução desse convênio, bem como cópias do Plano de
Trabalho e da respectiva publicação no Diário Oficial da União. (- À
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, para os fins do
art.74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do
Regimento Interno.)

Do Sr. Jupiaci da Silva Ramalho, Secretário Executivo da
Associação dos Municípios da Macrorregião do Leste de Minas,
informando a eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal dessa entidade
para o exercício de 2008. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

CARTÕES
Do Sr. Marcos Roberto Vilela, Presidente da Câmara Municipal de

Prata, informando a eleição da Mesa Diretora dessa Casa Legislativa
para o exercício de 2008.

Da Sra. Janete Gomes Barreto Paiva, Reitora da Uemg,
manifestando pesar pelo falecimento do ex-Deputado Agostinho
Patrús.

Homenagem Póstuma
O Sr. Presidente - É com profundo pesar que a Presidência desta

Casa registra o falecimento, no último mês, de dois ex-Deputados,
bastante queridos: José Bonifácio e José Braga; e, anteontem, do ex-
Deputado igualmente querido Agostinho Patrús.

Os três desaparecimentos constituem uma triste perda para o
Estado de Minas Gerais, pois foram atuantes parlamentares que
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participaram de capítulos importantes de nossa memória e de nossa
história. Cada um deles, representando sua região, desenvolveu uma
peculiar carreira política junto aos partidos pelos quais militaram e
defenderam, com a mesma galhardia, os interesses maiores de seus
eleitores. Deixam-nos o legado de suas vidas honradas e o
testemunho de suas idéias postas em prática em favor do bem
comum, pois o eco de suas vozes, preocupadas com o futuro de
Minas e do Brasil, é hoje motivo de orgulho para todos os pares desta
Casa.

Que este momento de luto se transforme, portanto, no resgate de
um sentimento positivo de alento às nossas atividades e às nossas
carreiras.

O exemplo deixado por José Bonifácio, José Braga e, agora,
Agostinho Patrús, espelha esta homenagem que prestamos a três
mineiros de escol, que amaram, acima de tudo, esta terra e este povo.
Por isso, esta Presidência solicita aos parlamentares e a todos, de pé,
um minuto de silêncio.

- Procede-se à homenagem póstuma.
Questões de Ordem

A Deputada Elisa Costa - Sr. Presidente, quero, em nome da
Bancada do PT e do PCdoB, manifestar nossa solidariedade à família
do nosso ex-companheiro desta Assembléia Legislativa, ex-
parlamentar Agostinho Patrús, assim como à família dos outros
falecidos, que também participaram da importante história política de
Minas. Hipotecamos, assim, nosso carinho a toda família enlutada,
especialmente ao nosso colega Deputado Agostinho Patrús Filho,
uma vez que ontem não tivemos oportunidade de falar a ele e a seus
familiares do nosso carinho, do nosso afeto e da nossa solidariedade,
o que fazemos agora, em nome da nossa bancada, em razão de o ex-
Deputado Agostinho Patrús ter sido alguém que marcou a história
desta Casa, que marcou a política de Minas Gerais, principalmente
quando fez parte do governo de Minas. O ex-Deputado Agostinho
Patrús soube conviver muito bem com todos nesta Assembléia, os
quais nos testemunharam seu trabalho, sua permanência nesta Casa,
sua seriedade na condução do Legislativo mineiro, quando foi seu
Presidente e também em muitos mandatos como parlamentar.
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Declaramos aqui, em nome da bancada da Oposição desta Casa,
nossa solidariedade, nosso carinho e nosso reconhecimento a sua
dignidade. Dizemos a seu filho, a sua família, à Assembléia e a Minas
Gerais que Agostinho Patrús deixou evidente que existem pessoas
sérias na política mineira. Essa a nossa manifestação. Aproveito o
momento, Sr. Presidente, para registrar nossa presença hoje, pela
manhã, no entroncamento de Santa Luzia, na Polícia Rodoviária
Federal, em uma manifestação pela vida, quando se solicitava a
duplicação da BR-381, considerada a rodovia da morte. Queremos,
por antecipação, por intermédio de sua duplicação, que ela se torne a
rodovia da vida, garantindo segurança a todos nós que transitamos de
Belo Horizonte a Governador Valadares. Todos os que participaram
da manifestação, que moram, que residem e que trabalham na região
precisam permanecer integrados aos Deputados que lá estiveram
para que possamos acelerar não só o projeto, como também a
execução das obras. Hoje há recursos garantidos do governo do
Presidente Lula da ordem de 1.600.000.000,00 de reais para essa
obra de duplicação. Estamos reivindicando do Ministro dos
Transportes, Alfredo Nascimento, e da Diretoria-Geral do DNIT em
Minas Gerais que o projeto executivo seja bastante acelerado a fim de
que, logo em seguida, a licitação da obra seja feita por trechos para
adiantar a execução da duplicação dessa rodovia. Reivindicamos
também que a duplicação chegue ao Município de Governador
Valadares, percorrendo, portanto, 311km, transformando-se na
rodovia da vida, do desenvolvimento social e econômico,
principalmente para garantir que a nossa região, por meio do
desenvolvimento, possa escoar seus produtos, crescer e gerar
empregos. Assim, indústrias poderão instalar-se ao longo da BR-381,
trazendo desenvolvimento para o Leste de Minas e Vale do Rio Doce,
chegando a Governador Valadares. Foi uma bela manifestação, que
contou com grande participação da Assembléia e da imprensa
mineira. Todos os que estiveram lá receberam a camisa de adesão ao
nosso manifesto, a fim de que ele seja um movimento de Minas
Gerais. Penso que, com nossa manifestação, deixamos transparecer
que esse movimento é de todos os partidos políticos, enfim, de toda
Minas Gerais. Obrigada.
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O Deputado Ademir Lucas - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, em nome da Bancada do PSDB, associamo-nos às
famílias enlutadas dos ex-parlamentares Agostinho Patrús, José
Bonifácio Filho e José Braga, que passaram por este Parlamento.
Cada um, a seu tempo e modo, procuraram abrilhantar os trabalhos
desta Casa, promover o bem-estar da população mineira que
representavam, especialmente de suas regiões eleitorais. Eu e meus
colegas aprendemos muito com o ex-Deputado Agostinho Patrús, com
quem convivemos durante mandato de 1983 a 1988, considerando-se
sua forma de tratar todas as pessoas, sua correição e dignidade e sua
habilidade política. Ele chegou à Presidência desta Casa, à Secretaria
de Estado de Obras Públicas e à Vice-Presidência da Cemig, cargos
estes que exerceu com a maior distinção. Agostinho Patrús chamava
a todos de padrinho, mas, na verdade, era ele o padrinho de todos
nós. Portanto, em nome da Bancada do PSDB, manifestamos nossos
sentimentos à sua viúva, Dra. Orcanda, a seus filhos Lucas, Breno e,
especialmente, a Agostinho Patrús Filho. Que Deus dê a todos eles
força, resistência, neste momento de luto, dor e pesar. Sr. Presidente,
estendemos nosso sentimento de pesar à família do ex-Deputado
José Bonifácio, com quem também convivemos nesta Casa.
Conhecemos seu trabalho, sua habilidade, seu amor por Barbacena e
região, por cujo desenvolvimento trabalhou diuturnamente. Na
Assembléia, assistimos à sua atuação permanente, com a sabedoria
própria dos Andradas, família hoje tão bem representada pelo colega
Lafayette de Andrada. José Bonifácio, a quem chamávamos de Zé
Bodega, era meu amigo. A intimidade permitia que o chamássemos
dessa forma. Nesta Casa ele tinha conosco um trato lhano. Como o
saudoso Deputado Agostinho Patrús, ele também deixou sua marca
indelével neste Plenário, nas comissões, enfim, em todos os lugares
onde trabalhou por aqueles que lhe confiaram tantos mandatos.
Então, a nossa Bancada do PSDB manifesta pesar também pelo
falecimento do ex-Deputado José Bonifácio. Gostaria que o colega
Lafayette de Andrada levasse à sua família essa mensagem de seus
colegas do PSDB. Por fim, estendemos nosso sentimento de pesar
aos familiares do ex-companheiro José Braga, com quem,
infelizmente, não tive a oportunidade de conviver neste Plenário.
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Entretanto, tomei conhecimento da sua forma de ser, do trabalho
realizado em prol da região que o elegeu, do seu relacionamento com
os colegas, de suas atividades nas comissões da Casa e de sua
presença permanente neste Plenário. A Bancada do PSDB associa-se
também à sua família e aos seus milhares de amigos, bem como às
famílias do José Bonifácio e do nosso Padrinho, Agostinho Patrús.
Que Deus os receba e os acolha, e dê conforto e consolo às famílias
nessa hora tão difícil.

O Deputado Jayro Lessa - Sr. Presidente, em nome do DEM, quero
dizer que este tem um sentimento muito grande de tristeza pelo
passamento do companheiro Agostinho, nosso Padrinho, pessoa que,
durante trinta e poucos anos, exerceu a política na palavra certa, na
atividade correta, em que buscou o benefício do povo mineiro.
Também foi Presidente desta Casa e Secretário de Estado em mais
de um governo. Uma pessoa que teve a felicidade de deixar um
grande sucessor, Agostinho Patrús Filho, que está nesta Casa e,
tenho certeza, seguirá os passos do pai. Sobre o Presidente desta
Casa Agostinho - e ele sempre o será -, lembro-me de uma pessoa
pela qual nós, Deputados e não-Deputados, tínhamos um carinho
especial pelo tratamento que ele nos dedicava. O seu legado foi de
sabedoria. É preciso que tenhamos a mesma boa-vontade que ele
tinha para com todos, para que também tenham boa-vontade
conosco. Quando íamos a sua Secretaria, mesmo quando não podia
atender a nossos pleitos, saíamos de lá satisfeitos como se
tivéssemos sido atendidos. Perdemos ainda dois outros grandes
amigos: o José Bonifácio e o Braga. Trata-se de uma grande perda
para a Assembléia Legislativa e para Minas Gerais. Gostaria de dizer
que a Casa, graças a homens como esses, está, a cada dia, fazendo
com que a Assembléia Legislativa, por meio do Poder Legislativo,
possa melhorar os projetos que chegam do Executivo à Assembléia
Legislativa. Muito obrigado.

O Deputado Hely Tarqüínio - Sr. Presidente, neste momento de dor,
em nome do PV e particularmente como colega do nosso já saudoso
Agostinho Patrús, queremos cumprimentar a sua família, a esposa,
seus filhos e, especialmente o Agostinho Patrús Filho, nosso
companheiro de Poder e de luta no Parlamento, que ficou aí para
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representar o pai. Ele já o tem feito com dignidade e continuará.
Quando se encerra o ciclo vital material de uma pessoa, passamos
geralmente por um momento de reflexão profunda nessa transição
entre a morte e a vida. Como também Tristão de Ataíde acredito que:
“A morte é um desdobramento da vida”. Temos a certeza de que há
uma transmutação, uma migração para um plano de dimensões, onde
a compreensão e o amor já reinam. Já há a compreensão de todas as
nossas condições de mundo, onde as nossas imperfeições nos trazem
obstáculos e uma dialética, para conseguirmos a conciliação. A figura
de Agostinho Patrús me vem nesta hora como uma pessoa que
conseguiu nos deixar um grande legado. Nessa hora, fazemos um
inventário de sua trajetória neste mundo. Ele nos deixou no mundo
político um legado de grande político. Primeiro de pai de família, de
ser humano, bom esposo, amoroso com seus filhos. Nesta hora de
reflexão, levamos nossos pensamentos a Deus e pedimos o conforto
para toda a família Patrús, sua esposa e filhos. Portanto, nesta
reflexão, fica para nós esse exemplo de homem. Homem esse que,
como médico, assim como eu e o meu querido Deputado Doutor
Viana, após iniciada a sua carreira, preferiu ouvir o chamamento da
vida social, como profissional da saúde, e se desdobrou em busca da
solidariedade. A nossa carreira faz com que convivamos com todas as
mazelas do ser humano, já que o conceito propriamente de saúde é o
bem-estar físico, mental e social, que é a família. É pura afetividade,
dado o aspecto cultural das nossas convicções. O momento de
transcedência é o momento no qual passamos de uma vida para
outra, e ele soube, como ninguém, ser um verdadeiro modelo ao dar o
seu testemunho de cristão, como médico e, sobretudo, como político,
aprendendo e ensinando a construir o sentido do bem na sua
profissão de médico e de político. Ele serviu ao Parlamento, mas
também serviu ao Executivo, já que foi homem de confiança de mais
de dois Governadores, talvez de três. No governo Aécio Neves,
recentemente, ele foi Secretário de Transportes e fez parte desse
programa vitorioso - que se iniciou com ele e foi planejado por ele - de
construir estradas nos locais mais distantes. Então, ele sempre teve a
visão de construir o bem, de onde quer que se encontrasse, fosse na
Secretaria de Transportes, fosse na de Saúde, em todos os setores do
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governo para os quais fosse chamado. Ele desempenhou o seu papel
com denodo e dedicação, para a construção do bem, junto ao
Executivo, servindo de exemplo para este Parlamento, do qual foi um
exemplar Presidente. Convivi com Agostinho Patrús durante três
mandatos e, por isso, temos hoje a tranqüilidade de poder fazer uso
das palavras que correspondem à verdade, às ações de Agostinho
Patrús. Então, por tudo isso, pelo patrimônio moral e ético que ele
conseguiu construir e deixar para nós, sobretudo para a sua família,
neste momento, apesar da dor que estamos sentimos, sabemos que
essa transmutação está reservada a todos nós. Queremos abraçar a
sua família, com sentidos pêsames, mas na esperança de que ele,
numa dimensão maior e com uma compreensão mais perfeita, seja luz
para todos nós e para a sua família. Ele vai servir de inspiração para
que as orações possam subir e as graças descer sobre a sua família e
também sobre nós, que somos seus colegas, a fim de
desempenharmos o nosso papel, inspirados no seu exemplo, para o
bem do povo de Minas Gerais. Muito obrigado.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Deputados, meu caro Deputado Doutor Viana, neste momento o
Poder Legislativo de Minas está mais triste e pesaroso pela passagem
de três companheiros, de três ex-Deputados. O ex-Deputado José
Bonifácio, um grande companheiro, com quem tive a honra de
conviver durante quatro anos. Aliás, o Zé Bodega foi quem inaugurou
aqui na Casa, quando não existia a internet, as comunicações por via
de fax, o que tornou mais fácil o relacionamento dos Deputados. Ele
foi um grande jurista e um grande homem, a quem rendemos a nossa
homenagem. O ex-Deputado José Braga, também médico, foi uma
perda lastimável não só para o Poder Legislativo, mas também para
todo o Norte de Minas. Brasília de Minas ficou comovida com o
passamento de José Braga, um homem jovem e Deputado por vários
mandatos. A ele as nossas homenagens. O grande mestre e professor
Agostinho Patrús, médico, ex-Presidente desta Casa e ex-Presidente
da Associação Médica de Minas Gerais, Secretário de Estado várias
vezes, ocupou a Casa Civil, a Secretaria de Obras e o governo
durante uma rápida passagem no ano passado. Agostinho Patrús era
o Padrinho de todos. Nunca o vi perder a paciência com ninguém,
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sempre era caloroso e atencioso, um grande homem público, um
grande cidadão mineiro e brasileiro. Ficamos comovidos com o seu
passamento, e foi de surpresa, pois no final do ano passado o
encontrei bem de saúde. Eis que veio a falecer com uma enfermidade
grave. Sr. Presidente, sabiamente V. Exa. irá interromper os trabalhos
desta tarde em homenagem póstuma ao ex-Presidente desta Casa,
esse grande homem. Ficam nossas homenagens e minha
homenagem particular como colega médico e Deputado, admirador do
trabalho de Agostinho Patrús, ao seu filho, Agostinho Patrús Filho, à
D. Orcanda, essa mulher guerreira, que tem superado muitas coisas
na vida, e aos outros filhos de Agostinho Patrús. Podem ter certeza de
que a história há de registrar o quanto foi importante para Minas
Gerais a presença do político Agostinho Patrús, que nunca se indispôs
com ninguém e era conciliador. Quando chegava a este Plenário,
muitas vezes recorríamos a ele para que nos orientasse a respeito do
que aconteceu aqui. Sempre estava calmo e tranqüilo, recebia-nos
com aquele sorriso e abraço amigo. Fica registrado este momento de
dor, pesar e perda que nos atinge a todos - Poder Legislativo, governo
do Estado e povo mineiro. Trago meu abraço e o dos companheiros
do PDT a Agostinho Patrús Filho, a D. Orcanda e a seus filhos. O
Deputado Agostinho Patrús foi um brasileiro que nunca desistiu e
sempre acreditou na força do diálogo e da realização. Minas acorda
mais triste com o passamento do Padrinho, Agostinho Patrús.
Obrigado.

O Deputado Inácio Franco - Sr. Presidente, não poderia deixar de
manifestar nosso sentimento de dor pela morte de nosso companheiro
Agostinho, pai do nosso Deputado do PV Agostinho Patrús Filho.
Gostaria de ler uma nota do ex-Deputado Vittorio Medioli
homenageando esse grande parlamentar. (- Lê:)

“Quando fomos apresentados na sede do Sindicato dos
Transportadores de Carga de Minas Gerais, em 1986, foi um aperto
de mão frio e respeitoso. Era conveniente a ele, Deputado Estadual,
ter meu apoio eleitoral, e conveniente a mim ter um Deputado com
portas abertas na Assembléia de Minas. Foi uma conversa rápida, e
ainda recebi o santinho dele que destacava méritos de médico e de
ser irmão de Marum Patrus, meu amigo e colega de sindicato. Em
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seguida, não precisei dele, nunca o visitei. Reencontramo-nos
somente em 1994, desta vez ambos como candidatos em plena
campanha, ele procurando seu quarto mandato de Deputado
Estadual, eu, o meu segundo de Deputado Federal. O que nos
aproximou foi o Município de Capela Nova, próximo de Conselheiro
Lafaiete, terra natal da mãe dele e de motoristas meus que me
apoiavam. Começou assim uma longa história de viagens que
enfrentamos juntos e duraria por 10 anos. Percorremos, sem motorista
e acompanhantes, quase sempre com ele ao volante, os quadrantes
mais distantes e bonitos de Minas, muitas vezes à noite e sob céus
estrelados, quando era comum cruzar com raposas, jacarambebas -
um gambá que fede como nenhuma outra coisa no mundo -, lontras
escalando corredeiras à caça de pitus, lobos-guarás hipnotizados
pelos faróis, veados sobressaltados, tatus, jabutis, pacas e tudo que
ainda existe nas matas e nos cerrados de Minas. Serra da
Mantiqueira, Serra do Espinhaço, Circuito das Águas, Vale do
Jequitinhonha, do Mucuri, sempre contando casos, perscrutando o
futuro, confidenciando projetos, dando risadas, contando votos que
ainda não existiam. Visitávamos o João, Vice-Prefeito; o Pedro,
Prefeito; o Antenor, Vereador; a Maria das Dores, líder de um Distrito
dependurado a 2.000m de cota nas matas de Virgínia. Hospedamo-
nos na Casa Alpina de Itamonte; tomávamos águas magnesianas de
Rio Verde - melhor ainda, aquela de Cambuquira. Arrumamos
calçamentos, praças, pontes metálicas, mata-burros, eletrificações,
caixas de água, encanamentos, esgotos, porteiras, cascalhamentos,
ambulâncias, remédios, asilos, postos de saúde e ginásios, tudo a
perder de conta entre um comício e outro, que chamavam as
cidadezinhas inteiras para a praça. Ainda dávamos atenção a coisas
miúdas, mas importantes, como cadeiras de rodas, leitos hospitalares,
internações. Ele ainda, como médico, dava rápidas consultas e depois
levávamos balaios de cartas que pediam livros para os meninos,
empregos, transferências, comida, socorro. Nas turnês nos
despedíamos marcando a próxima visita com o invariável “fica com
Deus”, já que sobreviver no interior pressupunha uma ajuda divina,
mais que política. De 2002 para a frente, o helicóptero passou a
facilitar as viagens mais distantes. Mais rápido, servia também para
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carregar caronas que nunca tinham visto sua terra do alto. Mas o
helicóptero, apesar de caro, permitia chegar de volta mais cedo. O
meu companheiro Padrinho, como era carinhosamente acolhido em
qualquer lugar o Deputado Agostinho Patrús, tinha perdido nos últimos
tempos um pouco da sua alegria contagiante e agradabilíssima. A
maior preocupação de Agostinho, além do futuro dos filhos, era voltar
cedo para Orcanda, sua esposa - “Tenho que lhe fazer companhia".
Com mais de 40 anos de casados, falava dela como de uma noiva.
Lembrava-me Romeu falando da sua Julieta. Mas o Padrinho, no
fundo, continuou até o fim sendo um padrinho, um ser humano atento
e carinhoso, oferecendo em qualquer oportunidade prova de sua
galáctica solidariedade. Ano passado, um dia me prestou uma ajuda
inesquecível, coisa de pai para filho; depois, ainda me visitou em casa
e, sem mais nem menos, me confidenciou, sem pesar nem lamúrias,
uma doença grave que descobriu ter no abdome, porém acrescentou:
“Não comente com ninguém. Não é bom falar disso. Sabe como é,
não podemos adoecer”... Guardei o segredo que no domingo se
revelou e com que nos fez que reencontrássemos seu velório.
Confesso que assisti em silêncio ao “último ato do Padrinho”, sem
acreditar que seria tão breve. Vi nele mais uma vez um exemplo de
dignidade, de honradez, de amor a seus filhos, a sua esposa e a
quem teve o privilégio de ser seu amigo. E sem se queixar, já que ele
‘não podia adoecer’... Fica comigo a saudade eterna. Adeus,
Padrinho”.

Obrigado, Presidente.
O Deputado Roberto Carvalho - Presidente, acho que estamos

tristes todos nós nesta Casa, todos os mineiros e todos os que
conheceram essa figura ímpar de homem público e de ser humano
que foi Agostinho Patrús. Mas quem planta o bem, quem faz da vida
um semear de amor não morre nunca. Estamos todos com saudades.
A saudade é a certeza da presença. Mas, acima de tudo, fica o
exemplo de vida. A história de vida de Agostinho Patrús há de iluminar
os caminhos de Minas, os caminhos de todos nós, porque ela não
passará nunca. O exemplo daquele que fez da vida um ato de amor,
de entrega, de solidariedade, na busca por uma Minas Gerais de
justiça, por uma Minas fraterna, permanecerá sempre. Esta Casa não
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é e não será nunca a mesma. Nós que nos acostumamos, nestes
corredores, com o Agostinho quando era nosso colega Deputado, era
nosso Presidente, era da Mesa, sabemos que seu exemplo ficará para
sempre. A família do nosso querido Padrinho, nosso Agostinho, que
está aqui conosco, esteja certa de que ele estará sempre vivo em
nossos corações; vivo para que seu exemplo seja seguido. O exemplo
de Agostinho será sempre um sinônimo da Minas que todos
queremos. Obrigado, Padrinho, por estar vivo entre nós.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva - Também gostaria de fazer coro às
manifestações trazidas nesta tarde, um preito de sentimento, dor e
tristeza pelo falecimento do Deputado Agostinho Patrús, relembrando
também, com saudade, as figuras dos Deputados José Braga e Zé
Bodega. Sem dúvida alguma, Sr. Presidente, acompanhamos na tarde
de ontem uma grande tristeza: o desaparecimento do Deputado
Agostinho Patrús, comoção para todos - familiares, Deputados e todo
o Estado de Minas Gerais - os que vieram a esta Casa prestar-lhe a
última e derradeira homenagem. Desde 1999, quando tivemos a honra
de estar neste Parlamento mineiro, construímos com o Deputado
Agostinho Patrús, como também com o Deputado José Braga, uma
amizade muito especial, uma consideração como amigo, parlamentar,
conselheiro, principalmente como grande conciliador. O exemplo do
Deputado Agostinho Patrús, devotado a esta Casa por tantos e tantos
anos, ficou registrado com letras maiúsculas na história do Parlamento
mineiro, pela sua identidade voltada à ética, a sua vontade de servir a
Minas e, particularmente, a todos que tiveram o privilégio de conviver
com nosso querido Padrinho. Quero dizer a V. Exa. que Agostinho
Patrús, como cidadão, plantou e edificou, ao longo da sua história,
trajetória como médico. Um nome consagrado, ao lado de sua querida
esposa, Dra. Orcanda, como marido amantíssimo, pai exemplar para
seus queridos filhos, demonstrando não somente no zelo de sua
responsabilidade como cidadão parlamentar um exemplo de vida
como homem voltado ao espírito de identidade cristã e de princípios
morais, sempre lembrados por todos nós. Deste Parlamento, pudemos
sempre ter a sua voz. Nos momentos difíceis da discussão de tantos
projetos polêmicos, o caríssimo Padrinho aqui estava, no meio de
todos, para trazer a sua experiência e seu espírito conciliador.
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Aproveitando a presença do nosso caríssimo Agostinho Patrús Filho,
que hoje tem seguido o exemplo maior do seu pai querido, desejo que
o Agostinho Patrús ilumine doravante a sua vida parlamentar. Sei o
quanto foi difícil perder seu querido e amado pai, mas os exemplos já
foram consagrados dentro do seu coração e da sua vida pública,
como extraordinário homem de escol, voltado aos legítimos interesses
de nosso país e de nosso Estado. Associo-me em solidariedade, Sr.
Presidente, neste momento de dor e de tristeza que o Parlamento está
vivendo desde ontem, com as famílias do Deputado Agostinho Patrús
e dos Deputados José Braga e Zé Bodega, estes últimos falecidos
durante nosso recesso parlamentar. Com certeza é bom que olhemos
no retrovisor da história para ver o tanto que esses dignos
parlamentares construíram com dignidade, ética e transparência a sua
vida pública, sempre voltando os anseios maiores ao devotamento
dos seus amigos e do nosso Estado. Neste momento, fica registrada a
nossa homenagem de dor e de solidariedade, e, acima de tudo, que
os anais da Casa do povo, pela qual passaram os parlamentares com
tanto denodo e tanta dignidade, sirvam-nos, caríssimos Deputados e
Deputadas, de exemplo extraordinário de fazer política para o bem
comum, visando sempre ao próximo e ao nosso Estado de Minas
Gerais. Com muito pesar, registro este momento no Parlamento
mineiro, associando-me a todas as famílias e, particularmente aqui
presente, ao Deputado Agostinho Patrús Filho, que, com tanta dor, viu
o desaparecimento do seu querido pai, amigo e conselheiro. Espero
que as bênçãos de Deus estejam sempre conosco. Obrigado.

O Deputado Fábio Avelar - Sr. Presidente e Deputados, neste
momento de grande dor, não poderíamos deixar registrado aqui
também o nosso sentimento de profundo pesar pelo falecimento do
nosso querido Padrinho Agostinho Patrús. Em meu nome e no do
PSC, meu partido, gostaria de falar da nossa tristeza. Tivemos o
privilégio de conviver nesta Casa com o Deputado Agostinho Patrús
desde o meu primeiro mandato, em 1998. Mesmo antes, tive o prazer
de conhecê-lo e conviver com ele quando ainda estava na Copasa.
Tive não somente o privilégio do convívio quando aqui cheguei, mas
também a oportunidade de adquirir, por meio da sua experiência,
alguns conhecimentos que foram importantíssimos no início da minha
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passagem na Assembléia Legislativa. Certamente Agostinho Patrús
foi um dos Deputados que me ajudou nos meus primeiros passos
nesta Casa. Portanto teremos sempre por ele um sentimento de
profunda gratidão, principalmente em razão do seu carinho, da sua
amizade e, como foi dito por todos os que me antecederam aqui, de
seu espírito conciliador. Certamente o Deputado Agostinho Patrús foi
uma das maiores lideranças que já tivemos aqui. Nesta oportunidade,
queríamos expressar o nosso sentimento de profundo pesar à sua
família, à Sra. Orcanda e aos seus filhos. Além disso, gostaríamos de
fazê-lo por meio do Deputado Agostinho Patrús Filho, nosso querido
companheiro, que, com grande brilhantismo, inicia agora nesta Casa a
sua profissão, seguindo evidentemente os passos do seu querido pai.
Sr. Presidente, tendo em vista o falecimento do nosso querido Zé
Bodega e do saudoso José Braga, que ocorreu no nosso recesso,
gostaria também de deixar registrado o nosso sentimento de pesar e
transmiti-lo a todos os seus familiares. Muito obrigado, Sr. Presidente.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, manifesto o meu
profundo pesar pelo passamento do Deputado Agostinho Patrús, ex-
Presidente desta Casa. Na pessoa do seu filho, nosso querido colega
Deputado Agostinho Patrús Filho, queremos neste momento externar
a nossa solidariedade a toda a sua família e à Sra. Orcanda.
Agostinho Patrús Filho muito bem representa esse espírito que foi o
trabalho do seu pai.

Ainda ontem, Sr. Presidente, acompanhando o sepultamento do
nosso querido Agostinho Patrús, tive oportunidade de ouvir as
palavras do Ministro Patrus Ananias, seu sobrinho, que veio trazer não
somente a sua solidariedade, mas também a do Lula e a de José
Alencar, Presidente e Vice-Presidente da República, respectivamente.
Nas palavras do Ministro Patrus Ananias, ressaltava o espírito
apaziguador, sempre marcante na trajetória política de Agostinho
Patrús, típico político mineiro, que soube levar o nome de Minas com
muita austeridade e paciência. Ele sempre foi firme em suas posições,
mesmo em campos diferentes, mas nunca desistiu do espírito
apaziguador e do diálogo, próprios da política mineira. Então
externamos a nossa solidariedade a todos os familiares. Que essa
trajetória política do ex-Presidente Agostinho Patrús sirva de exemplo,
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hoje tão bem representado neste Parlamento. Queremos também
externar a nossa solidariedade aos familiares dos ex-Deputados José
Bonifácio e José Braga. Gostaria de dizer a todos os familiares que,
em momentos de dor, em que se perde um ente querido, é sempre
bom lembrar o pensamento: “A ausência, quando bem cultivada,
transforma-se em presença”. Então, com as lições e o exemplo
deixados por esses grandes homens de Minas Gerais, queremos dizer
aos seus familiares que preservem as suas memórias, transformando
essa ausência numa constante presença e numa lição para os que
vivem e os que virão. A nossa solidariedade e o nosso forte abraço,
especialmente ao nosso colega Agostinho Patrús Filho.

O Deputado Carlos Mosconi - Sr. Presidente, quero registrar, neste
momento, o meu pesar pela morte dos ex-Deputados José Braga,
José Bonifácio e Agostinho Patrús. Quero enviar as minhas
condolências aos familiares dos Deputados José Braga, nosso colega,
e José Bonifácio. Conheci ambos, mas não tive a oportunidade de
conviver com eles nesta Casa. Sei, por meio das informações que
temos, do trabalho deles nesta Assembléia em benefício do povo de
Minas Gerais, da sua região, das suas cidades, marcando as suas
presenças aqui por uma atuação bastante profícua em benefício de
todos. Sr. Presidente, gostaria de manifestar, de uma forma muito
especial, o meu profundo pesar pela morte do Deputado Agostinho
Patrús, com quem tive oportunidade de conviver por bastante tempo,
de acompanhar o seu trabalho, de muitas vezes trabalhar próximo a
ele, desde muitos anos. Mesmo antes de adentrar na atividade
política, tive a oportunidade, como médico, de conhecer o então
médico Agostinho Patrús exercendo a sua profissão, tendo uma
liderança marcante em nosso meio, na nossa profissão, em Minas. Ele
como Presidente da Associação Médica de Minas Gerais - parece-me
que em meados dos anos 70, início dos anos 80 -, e eu como
Presidente da Associação Médica Regional de Poços de Caldas, Sul
de Minas, oportunidade em que o conheci, e, em razão da nossa
atividade, tivemos um convívio mais próximo naqueles anos.
Entramos na política praticamente na mesma época. Parece-me que
em 1982 foi a sua primeira eleição como Deputado Estadual, e a
minha como Deputado Federal. Daí para frente, tivemos uma
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convivência muito próxima, amistosa, de muito respeito. Tive grande
admiração por ele. Sr. Presidente, no governo Eduardo Azeredo,
tivemos também a oportunidade de ser Secretários de Governo: eu
como Secretário de Assuntos Municipais, e ele como Chefe da Casa
Civil. À época, tivemos um contato mais próximo, quase diário e, além
do respeito e da relação política, passamos a ter uma amizade muito
fraternal, que perdurou até o seu passamento, ocorrido prematura e
inesperadamente no último domingo. O Deputado Agostinho Patrús se
caracterizou pelo seu temperamento. Era um homem de bem com a
vida, com um bom-humor notável, sabia fazer amigos e mais amigos,
dava-se bem com todos. Na realidade, era um homem que não tinha
praticamente adversários, tal era o relacionamento amigável com
todos. Ele exercia a política vencendo e transformando as dificuldades
que todos nós enfrentamos no nosso dia-a-dia. Muitas vezes essas
dificuldades são tão complicadas e difíceis, mas, com sua
personalidade, ele as transformava, como num passe de mágica, em
dificuldades perfeitamente transponíveis, fazendo com que as coisas
andassem. Ainda agora no primeiro mandato do Governador Aécio
Neves, realizou um excepcional trabalho como Secretário de Obras do
Estado de Minas Gerais, com grande dinamismo, colocou em prática
um programa de governo, o Pró-Acesso. Esse programa realmente
marcou não apenas a passagem de Agostinho Patrús pela Secretaria,
mas também o governo de Aécio Neves, tal a sua competência, a sua
importância e o seu alcance para todos as cidades do Estado às quais
não havia chegado, até aquele momento, o asfalto. O Deputado
Agostinho Patrús foi Presidente desta Casa, exerceu aqui
praticamente todas as funções, sempre da mesma maneira: de forma
humilde e muito próximo de todos. Ele marcou a sua passagem aqui
brilhantemente e nos deixou muito saudosos. Sr. Presidente, quero
enviar as minhas condolências à Dra. Orcanda e aos demais filhos do
Deputado Agostinho Patrús, especialmente ao Deputado Agostinho
Patrús Filho, que está aqui conosco, que possui, como ele possuía,
uma convivência tão fraternal com todos. Portanto, deixo o registro do
meu pesar pela morte dos três Deputados que ocorreu, infelizmente,
nesses últimos dias. Muito obrigado.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, colegas Deputados,
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todos que nos acompanham, o momento é de consternação, mas é
também de convicção de que há homens que passam e deixam
conosco marcas tão profundas e firmes que se eternizam. Não tenho
dúvida de que Agostinho Patrús é um desses homens que se eterniza
na vida pública por sua dignidade, honradez e competência. Com
certeza, ele se eterniza também por seus traços tão amáveis, que
foram descritos por colegas de todos os partidos. Isso é a pura
realidade e não apenas um hino àquele que já se foi. Quando fui
Prefeito em Divinópolis, tive o privilégio de ter Agostinho Patrús como
Secretário de Governo do então Governador Eduardo Azeredo. Com
que simplicidade, com que facilidade se falava com Agostinho Patrús.
Nunca mudou o seu comportamento de homem simples e dedicado à
causa pública em função dos cargos extremamente honrosos que
desempenhou, e sempre os desempenhou com muita competência,
com seu jeito amável de nos tratar como padrinho. Na verdade, ele
era o Padrinho de todos nós. O Agostinho acabou ganhando esse
codinome porque abraçava as causas de cada um que o procurava, e
assim foi como Deputado por vários mandatos e, finalmente, como
Secretário de Obras. Bem lembrou meu colega de bancada Deputado
Mosconi, do programa Pró-Acesso, que, com certeza, muda a história
não apenas do Município que recebe a obra, mas de toda Minas
Gerais. Lembro-me dos dias em que estive com Agostinho Patrús,
tanto para lançar quanto para inaugurar a obra em Leandro Ferreira,
que é a Capital missionária do nosso Centro-Oeste, terra de Pe.
Libério. Trata-se de uma terra de romarias, aonde milhares e milhares
de pessoas vão cotidianamente demonstrar sua fé e devoção a Pe.
Libério. Agostinho Patrús foi um guerreiro ao colocar em prática esse
programa do Governador Aécio Neves, mostrando toda a sua
competência. Ele, por formação, era médico, mas, por vocação, era
um homem público, literalmente na mais plena e completa acepção da
palavra: aquele dedicado ao povo, aquele que se entrega ao povo. Em
razão disso, tornou-se doutor em diversas causas, sendo, portanto,
um dos Secretários de Obras mais competentes que tivemos na nossa
história. Trabalhou em conjunto com o Governador Aécio Neves, que
fez de Minas Gerais um verdadeiro canteiro de obras, desde o Pró-
Acesso até obras de menor importância, em parceria com os
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Municípios. De menor importância, do ponto de vista muitas vezes
orçamentário, porque toda obra pública tem sua importância, pelo
menos quando feita e comandada por homens como Aécio Neves e
Agostinho Patrús, que deu esse impulso, que fez com que o Estado
de Minas voltasse a ter essa vibração de um Estado parceiro das
Prefeituras, capaz de realizar. Portanto, trata-se de um momento de
pesar. O nosso colega Deputado Agostinho Patrús Filho segue o
mesmo caminho do pai, com a mesma capacidade de diplomacia, de
negociação. Se por um lado é um momento de pesar, é também um
momento de reflexão, ao ver que a vida pública pode nos dar grandes
homens, grandes exemplos. Embora tenha sido tirado do nosso
convívio de forma prematura e tão dolorosa, ele nos deixa algo que
não passa com ele, mas se eterniza: o seu exemplo, a sua obra.
Trata-se de algo que realmente caracteriza o ser humano, não se trata
apenas das suas palavras, da sua retórica, mas das suas obras.
Agostinho Patrús foi um homem que deixou exemplo, deixou obras e
deixou história para eternizar sua memória. Queremos não apenas
lamentar mas louvar essa história belíssima, que, com certeza, terá
seqüência pela competência, pelo brilho, pela humildade do seu filho,
que para nós inspira o mesmo estímulo, a mesma certeza de grandes
realizações. Fica aqui, portanto, nossa saudade, nosso lamento, mas,
ao mesmo tempo, nosso aplauso a esse grande guerreiro. Muito
obrigado.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
queremos também manifestar nosso sentimento pela passagem do
Deputado Agostinho Patrús. Tive a oportunidade de passar por esta
Casa em outro mandato, na ocasião em que o querido Agostinho
Patrús a dirigiu. Pudemos conhecê-lo bem, aprender muito com ele e
admirar sua maneira sempre presente, atenciosa, e principalmente
respeitosa e democrática para com todos os Deputados desta Casa,
além da dedicação aos interesses maiores de Minas Gerais. Na
pessoa do seu filho, Deputado Agostinho Patrús Filho, gostaria de me
solidarizar com os familiares. Quero ainda dizer que este jovem
Deputado continuará fazendo justiça à história de respeito à
democracia, de valorização das grandes causas do povo mineiro,
honrando, assim como seu pai, o espaço de atuação na Assembléia
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de Minas. Muito obrigado, Sr. Presidente.
O Deputado Rêmolo Aloise - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, no momento em que esta Casa está de luto, eu não
poderia deixar de usar esta tribuna. Começarei pelo Raimundinho
Albergaria, depois o Jaime Martins, o Jorge Hannas, o grande José
Ferraz, o José Braga, o José Laviola, o Dr. Luís Menezes; em
seguida, o Eduardo Daladier, que fez a emenda do narcotráfico; e
depois o Agostinho Patrús. Foram 10 Deputados, no período em que
aqui estive. Esse sentimento dá para somar aos 10 irmãos que se
foram. Meu caro colega Agostinho Patrús Filho, tive o prazer imenso
de algumas vezes aconselhar seu pai. Vou-te dizer como foram os
aconselhamentos. Em 1995, quando eu estava no meu segundo
mandato, tive o imenso prazer de ser seu 1º-Secretário nesta Casa.
Durante dois anos seguidos, diariamente, conversávamos,
trocávamos idéias e tomávamos decisões. Eu o conhecia não só por
fora mas dentro da profundeza das suas palavras, das suas decisões
e da sua maneira de tratar seus colegas. Tive a imensa satisfação de
estar ao lado dele; ele na sala da Presidência, e eu ao lado, na 1ª-
Secretaria. Não podemos esquecer algumas passagens. Vou contar
uma das passagens que considero da maior importância em um
político, para que você leve com você, para seus irmãos e para sua
mãe: houve, nesta Casa, uma disputa por uma vaga no Tribunal de
Contas. Naquela época, ele era o Presidente, e eram candidatos o
Kemil Kumaira e o atual Conselheiro Simão Pedro. Seu pai me
chamou na Presidência e me fez a seguinte pergunta: “Reminho, o
que você acha de eu disputar esta vaga de Conselheiro?”. Após uma
profunda reflexão, ele me disse que o Kemil Kumaira, um amigo dele,
fraterno como o Romeu, o Zé Ferraz e outros mais, pediu-lhe que não
disputasse. E ele disse: “Diante deste fato, vou sair da disputa”. Essa
é uma passagem que não posso esquecer. Ele recuou em prol do
pedido de um colega. A diferença foi um voto. Outra passagem do
meu querido Agostinho foi por ocasião da disputa da eleição da
Presidência com o Zé Ferraz. Seu pai tinha uma lista que guardava na
gaveta esquerda daquele gabinete que fica no 1º andar. Ele abria a
gaveta e falava: “Estou com 34 votos, faltam 4, o que você acha de eu
disputar?”. Eu lhe disse: “Adeus José Ferraz, você tem a sua vez”. Ele
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cedeu, e o nosso querido e saudoso José Ferraz foi o Presidente
desta Casa. Sr. Presidente, o Regimento não me permite continuar,
por isso caminho para encerrar. A saudade jamais será apagada,
Agostinho Patrús Filho. Você teve um pai exemplar. Ele soube,
durante sua vida política, representar aqueles que nele confiaram.
Que Deus o proteja! Muito obrigado.

2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.
- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes

proposições:
PROJETO DE LEI Nº 2.059/2008

Autoriza o Poder Executivo a doar o terreno que especifica à
Associação dos Pequenos Produtores Rurais e Arrendatários da
Região de Igrejinha, com sede no Município de Dom Bosco.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a doar à Associação dos

Pequenos Produtores Rurais e Arrendatários da Região de Igrejinha,
com sede no Município de Dom Bosco, o terreno com área de
2.152,60m² (dois mil, cento e cinqüenta e dois metros e sessenta
centímetros quadrados) e respectivas benfeitorias, situado na
localidade de Rio Preto, no lugar denominado Poções, registrado sob
a matrícula nº 4.391, às fls. 291 do Livro 2-P, no Cartório de Registro
de Imóveis da Comarca de João Pinheiro.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2008.
Delvito Alves
Justificação: A Associação dos Pequenos Produtores Rurais e

Arrendatários da Região de Igrejinha, com sede no Município de Dom
Bosco, é a entidade representativa dos pequenos produtores da
região. Tem entre seus objetivos a implementação de programas de
desenvolvimento de seus associados, também no que toca à geração
de emprego e renda.

O terreno objeto desta proposição foi doado ao Estado pela
Codevasf em 1978, com a finalidade de ali se edificar e colocar em
funcionamento uma escola estadual, então denominada Escola São



763

Sebastião do Rio Preto. Sucede, porém, que tal escola já não existe
nem funciona no referido local, de modo que o terreno se encontra
como área devoluta.

A doação desse imóvel - que hoje não tem nenhuma utilidade para o
Estado - constitui medida de relevante interesse público, pois que
poderá ser usado pela Associação para cumprir as suas finalidades
estatutárias e assim promover o desenvolvimento das famílias de seus
associados.

Em face do exposto, esperamos a anuência dos nobres colegas à
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.060/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Rurais

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

Trabalhadores Rurais de Orizânia - Atro -, com sede no Município de
Orizânia .

Art. 2º - Esta lei entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2008.
Durval Ângelo
Justificação: Tendo em vista os relevantes serviços prestados pela

Associação dos Trabalhadores Rurais de Orizânia - Atro -, com sede
no Município de Orizânia, e o compromisso fiel com suas finalidades
estatutárias, buscamos declarar a entidade como de utilidade pública.

Essa declaração permitirá que se torne apta a realizar projetos
maiores no desenvolvimento de suas atividades.

Diante do importante trabalho que realiza, a instituição por certo terá
o reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.061/2008
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Declara de utilidade pública a Associação Comercial, Industrial,
Agropecuária e Prestação de Serviços de São Domingos das Dores,
com sede no Município de São Domingos das Dores.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comercial,

Industrial, Agropecuária e Prestação de Serviços de São Domingos
das Dores, com sede no Município de São Domingos das Dores.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2008.
Elisa Costa
Justificação: A Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e

Prestação de Serviços de São Domingos das Dores é entidade sem
fins lucrativos, de caráter cultural, social e de gestão comunitária. Tem
como finalidade fomentar o companheirismo e o espírito de
colaboração entre seus associados, divulgar os princípios da ética
profissional relacionada às atividades do comércio, aprimorar o
conhecimento técnico especializado de seus associados por meio de
cursos e eventos similares, além de estabelecer intercâmbio de idéias
e informações, visando a ações conjuntas no estudo e defesa de seus
problemas específicos. Em benefício da comunidade, atua na
preservação da cultura, tradições e hábitos locais, estimula o lazer, a
cultura e o convívio social e busca da capacitação dos cidadãos no
exercício do direito de expressão, além de prestar serviços de
utilidade pública.

Pela significativa importância social de suas atividades, esperamos a
anuência dos nobres Deputados a este projeto de lei, que pretende
outorgar-lhe o título de utilidade pública.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.062/2008
Altera o art. 1º da Lei nº 2.258, de 23 de dezembro de 1960, que

declara de utilidade pública o Hospital de São Vicente de Paulo, com
sede no Município de Itanhomi.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 2.258, de 23 de dezembro de 1960, passa
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a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 1º - Fica delarada de utilidade pública a Associação dos Amigos

do Hospital Itanhomi - AAHI -, com sede no Município de Itanhomi.”
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2008.
José Henrique
Justificação: A Lei nº 2.258, de 23/12/60, declara de utilidade pública

o Hospital de São Vicente de Paulo, com sede no Município de
Itanhomi. Em reunião realizada em 20/10/2007, a assembléia geral da
entidade aprovou a alteração de seu nome para Associação dos
Amigos do Hospital Itanhomi - AAHI -, sem alteração de suas
finalidades e objetivos.

Visando à regularização de sua documentação, esperamos contar
com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.063/2008
Declara de utilidade pública o Social Esporte Clube, com sede no

Município de Mário Campos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1o - Fica declarado de utilidade pública o Social Esporte Clube,

com sede no Município de Mário Campos.
Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2008.
Sargento Rodrigues
Justificação: O Social Esporte Clube, com pleno e regular exercício

desde 10/3/92, no Município de Mário Campos, é uma sociedade civil
sem fins lucrativos, de personalidade jurídica própria, e apresenta
caráter educativo. Tal associação tem por finalidade principal
proporcionar a difusão do civismo e da cultura física por meio do
futebol e de outras modalidades desportivas. O Social Esporte Clube,
pelo que se infere da leitura dos documentos em anexo, tem o título
de utilidade pública no Município de Mário Campos por meio da Lei nº
323, de 20/3/2007, e é administrado por diretoria constituída de
pessoas idôneas e não remuneradas pelos cargos que ocupam.
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Assim, por preencher a entidade os requisitos da Lei nº 12.972, de
1998, esperamos o apoio dos nobres pares para a aprovação do
projeto ora apresentado.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.064/2008
Torna obrigatória a adaptação dos sistemas de telecomunicações e

de informática para serem operados por pessoas portadoras de
necessidades especiais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Todas as unidades da administração direta, indireta,

autárquica e fundacional deverão possuir pelo menos um
equipamento de telecomunicação e um de informática adaptados de
forma a serem utilizados por pessoas portadoras de deficiência quanto
a sua condição física e sua acuidade auditiva e visual.

Art. 2º - Os equipamentos citados no art. 1º deverão ser certificados
pelos órgãos competentes e especializados quanto a sua efetiva
adequação e utilização pelos usuários anteriormente especificados.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e vinte dias contados da data de sua publicação.

Art. 4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2008.
Walter Tosta
Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo efetivar um direito já

conquistado pelo portador de deficiência. O art. 28 da Constituição
Estadual e a Lei Estadual nº 11.867, de 28/7/95, disponibilizam um
percentual de 10% das vagas para as pessoas portadoras de
deficiência nos concursos públicos. Sendo assim, o serviço público
tem por obrigação disponibilizar os meios para atender essas
pessoas, a fim de que possam realizar o seu ofício com magnitude.

As telecomunicações e a informática chegaram a um nível
tecnológico ímpar e tornaram-se fundamentais na vida
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contemporânea. A democratização de seu acesso tem sido um
objetivo vislumbrado pelas administrações e também pela sociedade
civil organizada. A triste e histórica situação de exclusão social a que
estão submetidas as pessoas portadoras de deficiência impõe, no
limiar de um novo século, séria reflexão da sociedade mineira, de
seus legisladores e administradores.

Precisamos de políticas afirmativas, com mentalidade e postura
voltadas aos valores universais de cidadania e direitos humanos, onde
o Estado, em todas as suas esferas, dê o exemplo e o incentivo a uma
postura de consciência, proporcionando a todos plena utilização dos
meios de telecomunicações e informática.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres colegas à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.065/2008
Declara de utilidade pública a Associação dos Municípios do Circuito

Villas e Fazendas de Minas - AVFM -, com sede no Município de
Conselheiro Lafaiete.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos

Municípios do Circuito Villas e Fazendas de Minas - AVFM -, com
sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2008.
Eros Biondini
Justificação: Com o objetivo precípuo de elaborar e promover um

plano integrado para o desenvolvimento sustentável do Circuito Villas
e Fazendas de Minas, a mencionada Associação foi fundada em
2002.

Além disso, assessora as Prefeituras e as entidades públicas e
privadas interessadas em implantar projetos e programas na região e
desenvolve ações voltadas para o incremento da indústria turística
dos Municípios que a integram, estimulando o espírito de cooperação
entre seus associados e promovendo a exploração sustentável dos
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recursos turísticos. Promove, ainda, a capacitação e o treinamento de
recursos humanos locais, formando mão-de-obra qualificada para
atuar no segmento turístico e em outros correlatos.

Prestando a entidade serviços relevantes para as comunidades
onde atua, solicito o apoio dos nobres Deputados a este projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.066/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Apoio Comunitário do

Conjunto Habitacional Flávio de Oliveira, com sede no Município de
Santo Antônio do Monte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Apoio

Comunitário do Conjunto Habitacional Flávio de Oliveira, com sede no
Município de Santo Antônio do Monte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereriro de 2008.
Eros Biondini
Justificação: Fundada em 1990, a Associação de Apoio Comunitário

do Conjunto Habitacional Flávio de Oliveira congrega pessoas e
órgãos interessados em melhorar as condições socioeconômicas
dessa comunidade.

Com esse objetivo, empreende esforços por melhores condições de
vida, moradia, higiene, educação, saúde, transporte e segurança dos
moradores, executa programas de proteção à saúde da família, da
gestante, da criança e do idoso e desenvolve ações de combate à
fome e à pobreza. Além disso, representa seus associados junto ao
poder público, defendendo seus interesses e buscando soluções para
os problemas que os afligem.

Pelos relevantes serviços prestados pela entidade, esperamos a
anuência dos nobres colegas para lhe outorgar o título de utilidade
pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame
preliminar, e do Trabalho, para deliberação, nos termos do art. 188,
c/c o art. 103, inciso I, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 2.067/2008
Declara de utilidade pública a Associação de Mulheres de Areia

Branca e Santa Luzia - Amabs -, com sede no Município de Abre
Campo.

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

Mulheres de Areia Branca e Santa Luzia - Amabs -, com sede no
Município de Abre Campo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2008.
Padre João
Justificação: Associação beneficente, sem fins lucrativos, fundada

em 15/5/2005, tem por finalidade a promoção da agricultura familiar,
por meio do desenvolvimento socioeconômico de agricultores(as)
familiares e da realização de obras e melhoramentos da comunidade.
Para esses fins a associação busca parcerias para o desenvolvimento
e a implantação de projetos sociais, estimulando a divulgação do
esporte, da cultura e da proteção do meio ambiente. Promove ainda a
integração de seus associados no mercado de trabalho, incentivando
a produção, a comercialização, o beneficiamento e o processamento
por meio da agroindústria, visando à geração de renda e de trabalho
na comunidade.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública, encontra-
se legalmente amparado e atende às exigências contidas na Lei nº
12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI Nº 2.068/2008
Declara de utilidade pública o Conselho Central de Ouro Preto da

Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no Município de Ouro
Preto.

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

Ouro Preto da Sociedade São Vicente de Paulo, com sede no
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Município de Ouro Preto.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2008.
Padre João
Justificação: Associação beneficente, sem fins lucrativos, fundada

em 15/7/15, tem por finalidade a promoção de atividades
beneficentes, caritativas, culturais, promocionais e de assistência
social, na área territorial compreendida pelos Municípios de Ouro
Preto e Itabirito.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-
se legalmente amparado e atende às exigências contidas na Lei nº
12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI Nº 2.069/2008
Declara de utilidade pública a Associação Regional Escola Família

Agrícola Paulo Freire - Arefap -, com sede no Município de Acaiaca.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica declarada de Utilidade Pública a Associação Regional

Escola Família Agrícola Paulo Freire - Arefap -, com sede no
Município de Acaiaca.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 26 de fevereiro de 2008.
Padre João
Justificação: Associação beneficente, sem fins lucrativos, fundada

em 15/12/2002, tem por finalidade promover educação gratuita e de
qualidade aos jovens e adultos do campo, buscando a promoção
social de seus associados (as), o desenvolvimento sustentável e
solidário do campo, mediante a educação e a formação dos jovens e
adultos, em regime de alternância. Promove ainda a implementação
de uma formação cidadã, integral e personalizada, em harmonia com
o meio ambiente, articulada com os valores humanos, éticos étnicos,
espirituais, técnico-científicos e artístico-culturais, centrada nas
alternativas de geração de trabalho e renda familiar, visando garantir o
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futuro dos jovens com qualidade de vida.
O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-

se legalmente amparado e atende às exigências contidas na Lei nº
12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.
- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame

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

PROJETO DE LEI Nº 2.070/2008
- O Projeto de Lei nº 2.070/2008 foi publicado na edição anterior.

REQUERIMENTOS
Nº 1.867/2008, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com a Comunidade do
Município de Botumirim pelo aniversário de sua emancipação política.

Nº 1.868/2008, da Deputada Ana Maria Resende, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Comunidade do
Município de Santa Fé de Minas pelo aniversário de sua emancipação
política. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.869/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a Sociedade Mineira de
Cardiologia pela posse de sua nova Diretoria, que dirigirá a entidade
até 2009. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 1.870/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com a diretoria dos Diários
Associados por ser a empresa mais premiada do Brasil no concurso
anual da Society for News Design - SND. (- À Comissão de
Transporte.)

Nº 1.871/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Sr. Wander Luis Silva
por sua posse como Presidente da Federaminas para o biênio 2008-
2009. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 1.872/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com a Comunidade do Município de
Ingaí pela comemoração dos 45 anos de sua emancipação política. (-
À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 1.873/2008, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja
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formulada manifestação de aplauso à Fundação Mariana Resende
Costa - Fumarc - pelas comemorações dos seus 30 anos de
fundação. (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.874/2008, do Deputado Sávio Souza Cruz, em que solicita seja
formulado apelo ao Governador do Estado com vistas a que seja
concedido o título de Cidadania Honorária Estadual ao Governador do
Estado de São Paulo, José Serra, pelos relevantes serviços prestados
ao País.

Nº 1.875/2008, do Deputado Wander Borges, em que solicita seja
formulada manifestação de pesar pelo falecimento do ex-Deputado
Estadual e ex-Presidente da Assembléia Legislativa de Minas Gerais
Agostinho Patrús, no dia 24/2/2008.

Nº 1.876/2008, do Deputado Delvito Alves, em que solicita seja
formulado apelo ao Advogado-Geral do Estado e à Secretaria de
Planejamento e Gestão com vistas a agilizar os procedimentos
necessários à nomeação dos candidatos aprovados no concurso
público de Procurador do Estado Nível I Grau “A”.

Nº 1.877/2008, da Comissão de Participação Popular, em que
solicita seja formulada manifestação de aplauso à Deputada Federal
Jô Moraes em razão de sua indicação como Líder do PCdoB na
Câmara dos Deputados. (- Distribuídos à Comissão de Administração
Pública.)

Nº 1.878/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Delegado Titular da 28ª Delegacia Seccional
de Ouro Preto com vistas a que envie a essa Comissão cópia de
todos os Registros de Eventos de Defesa Social - Reds -, emitidos no
período de carnaval do corrente ano, bem como o rol de policiais
acusados da prática de atos de violência.

Nº 1.879/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Comando-Geral da PMMG com vistas a que
envie a essa Comissão cópias das fichas funcionais dos policiais
mencionados em documento anexo, com exercício na 8ª Companhia
da referida corporação, em Ouro Preto. (- Distribuídos à Mesa da
Assembléia.)

Nº 1.880/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Comando-Geral da PMMG com vistas a que
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convoque os policiais mencionados em documento em anexo, para
prestarem esclarecimentos sobre denúncia de violência.

Nº 1.881/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Delegado Felipe Cordeiro, da 28ª Delegacia
Seccional de Ouro Preto, com vistas a que envie a essa Comissão
cópias das fotos do Sr. Ricardo Gonçalves de Matos, tiradas dia
5/2/2008, quando este era conduzido por policiais militares à
delegacia local. (- Distribuídos à Comissão de Segurança Pública.)

Do Deputado Hely Tarqüínio em que solicita seja encaminhada à
apreciação da Mesa da Assembléia a proposta de se dar ao Salão
Vermelho da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais o
nome de Deputado Agostinho Patrús.

Proposições Não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber as seguintes proposições:
REQUERIMENTOS

Do Deputado Jayro Lessa em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o jornal “Hoje em Dia” pela passagem dos seus
20 anos de veiculação.

Da Comissão de Educação em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a Fundação Caio Martins pelos seus 60 anos de
fundação.

Da Comissão de Educação em que solicita seja formulado voto de
congratulações com o Sindicato dos Professores do Estado de Minas
Gerais pelos 75 anos de história da instituição.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Bancada do

PV e da representação partidária do PPS, PSB e PSC (2) e do
Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

Encerramento
O Sr. Presidente - A Presidência, nos termos do § 2º do art. 22 do

Regimento Interno, encerra a reunião, em sinal de pesar pelo
falecimento do ex-Deputado Agostinho Patrús, convocando as
Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de logo mais, às
20 horas, e de amanhã, dia 27, às 9 e às 20 horas, nos termos dos
editais de convocação, bem como para a ordinária também de
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amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: ( - A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO ESPECIAL DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 25/2/2008

Presidência do Deputado Alberto Pinto Coelho
Sumário: Comparecimento - Abertura - Ata - Composição da Mesa -

Registro de presença -Destinação da reunião - Execução do Hino
Nacional - Palavras do Deputado Adalclever Lopes - Entrega de placa
- Exibição de vídeo - Palavras da Sra. Elisa de Castro Tito - Palavras
do Sr. Presidente - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados:
Alberto Pinto Coelho - Tiago Ulisses - Ademir Lucas - Dalmo Ribeiro

Silva - Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Rêmolo Aloise - Sebastião
Costa - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Alberto Pinto Coelho) - Às 20h15min,

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

Ata
- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

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

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa a Exma. Sra. Elisa
de Castro Tito, pedagoga; os Exmos. Srs. Marcos Welington de
Castro Tito, filho da Sra. Elisa de Castro Tito e ex-Deputado Estadual
e Federal; Luiz Alberto de Castro Tito, filho da Sra. Elisa de Castro
Tito; Dalton Canabrava, ex-Presidente desta Casa; Genival Tourinho,
ex-Deputado Estadual e Federal; Manoel Conegundes, ex-Deputado
Estadual; e Deputado Adalclever Lopes, co-autor do requerimento que
deu origem a esta homenagem.

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

Simão Evangelista, Presidente da Associação Comunitária do Bairro
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Parque Riachuelo; Ayres Mascarenhas, Presidente da Junta
Comercial; Sebastião Mauro Figueiredo Silva, Vice-Presidente da
Fecomércio; Ênio Pereira Botelho, Presidente da Minas Gerais
Participações; João Bosco Torres, Vice-Presidente da Jucemg; e da
Exma. Sra. Edna Sarmento Barros, Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Salinas.

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

mineira Elisa de Castro Tito por sua aprovação, aos 90 anos de idade,
no vestibular de Direito.

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

Palavras do Deputado Adalclever Lopes
Querido amigo Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da

Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais, co-autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem; nossa querida
amiga pedagoga, professora, Diretora, D. Elisa de Castro Tito,
homenageada desta noite; Exmo Sr. Marcos Welington de Castro Tito,
ex-Deputado Estadual e ex-Deputado Federal, filho de D. Elisa de
Castro Tito; Luiz Alberto de Castro Tito, filho da nossa querida D. Elisa
de Castro Tito; Dalton Canabrava, ex-Presidente desta Casa; Genival
Tourinho, ex-Deputado Federal e ex-Deputado Estadual; Manoel
Conegundes, ex-Deputado Estadual; Deputadas e Deputados
presentes: Rêmolo Aloise, Irani Barbosa, Ivair Nogueira, Vanderlei
Miranda, Dalmo Ribeiro Silva, Ademir Lucas, ex-Prefeito de
Contagem, enfim, D. Elisa, esta Casa hoje está dando quórum. Boa
parte do Parlamento veio assistir a esta homenagem. Os professores
ensinam, os mestres inspiram.

D. Elisa nos inspira, mais uma vez, a aprender mais. Ela foi minha
Diretora e professora. Em casa, somos sete filhos. Ela foi professora e
Diretora de cinco na Escola Estadual Cláudio Brandão, no meu
querido Bairro Parque Riachuelo, Deputado Alberto Pinto Coelho.

Quando levei a proposta desta reunião, o Deputado Alberto Pinto
Coelho disse que era a maior homenagem que poderíamos oferecer a
essa grande pedagoga. Disse que o Parlamento mineiro iria agradecer
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e fazer esta grande homenagem a D. Elisa de Castro Tito, pedagoga,
mãe e avó, que emprestou parte de sua vida ao magistério, à direção
escolar. Tive a honra de compartilhar desse momento.

D. Elisa, posso dizer que hoje temos políticos, Deputados,
Vereadores, professores, enfim, todas as profissões saíram daquele
bairro, onde tínhamos um “pai” e “mãe” muito boa, uma educadora de
primeira linha. Quando faltávamos às aulas, D. Elisa ia a nossa casa
perguntar por que os filhos do Mauro Lopes e da D. Maria faltaram a
aula. Assim ela fazia com todos da comunidade. Hoje, está aqui o
Simão Evangelista, Presidente da Associação Comunitária do Bairro
Parque Riachuelo, representando todos os seus ex-alunos. Posso
dizer que todos são bons homens porque tiveram a boa direção, que
complementava a educação familiar. Estou certo de que a senhora,
determinada a cumprir sua missão como Diretora Estadual do Cláudio
Brandão, que era a de fazer todos os seus alunos serem de primeira
linha, fará o mesmo nessa universidade. Estou certo de que irá
ensinar muito. Ensinar a todos os jovens que há sempre um dia novo.
O maior ensinamento é compartilhar tudo o que a senhora sabe.

Deputado Alberto Pinto Coelho, dizem que devemos ser curtos com
as coisas do coração, porque nos emocionamos e choramos à toa. D.
Elisa, quero fazer o que todos do bairro e os filhos do Mauro Lopes e
da D. Maria, os mineiros, os jovens que serão seus colegas desejam:
vou-lhe dar um grande abraço. Esse é o maior discurso que posso
fazer, o abraço que posso levar de todos que a amam. Muito obrigado.

Entrega de Placa
O locutor - Neste momento o Deputado Alberto Pinto Coelho,

Presidente da Assembléia Legislativa e co-autor do requerimento que
deu origem a esta homenagem, fará a entrega à Sra. Elisa de Castro
Tito de placa alusiva a esta solenidade. A placa contém os seguintes
dizeres: ”Diante da fugacidade da vida, a chegada aos 90 anos, com
saúde e plenitude, já deve ser entendida como uma vitória incomum,
concedida a poucos. Todavia, Elisa de Castro Tito foi e irá ainda mais
além dessa importante marca, pois está iniciando neste semestre o
curso de Direito. Por tão positivo e inusitado exemplo, a Assembléia
de Minas presta a essa singular figura humana uma comovida
homenagem.”
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O Sr. Presidente - Solicito aos caríssimos amigos Luiz Tito e Marcos
Tito, filhos da homenageada, que, representando toda a família,
acompanhem-me nesta homenagem.

Atendendo a uma solicitação pertinente, também quero estender o
convite ao irmão mais velho, o Fábio, para que se faça presente.

- Procede-se à entrega da placa.
Exibição de Vídeo

O locutor - Convidamos os presentes a assistir a um vídeo sobre a
vida de Elisa de Castro Tito, nossa homenageada desta noite.

- Procede-se à exibição do vídeo.
Palavras da Sra. Elisa de Castro Tito

Exmos. Srs. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais e co-autor do
requerimento que deu origem a esta homenagem; Deputado
Adalclever Lopes, co-autor do requerimento que deu origem a esta
homenagem; ex-Deputado Estadual e ex-Deputado Federal Marcos
Wellington de Castro Tito, meu filho; Luiz Alberto de Castro Tito, meu
filho; ex-Presidente desta Casa Dalton Canabrava; ex-Deputado
Estadual e Federal Genival Tourinho; ex-Deputado Estadual Manoel
Conegundes.

Sr. Presidente, peço vênia a V. Exa. para registrar o meu abraço e
solidariedade aos Deputados, aos servidores desta Casa e,
sobretudo, aos familiares do amigo e afilhado de todos, Dr. Agostinho
Patrus, Deputado nesta Casa por seis legislaturas, que deixou a
marca indelével da sua personalidade cativante e generosa.

Exmo. Sr. Deputado Alberto Pinto Coelho, Presidente da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, em cuja pessoa saúdo todos os
parlamentares desta Casa, gostaria de iniciar as minhas palavras com
um profundo agradecimento ao Deputado Alberto Pinto Coelho, amigo
da minha família, e ao meu querido amigo de infância, ou melhor, da
sua infância, é claro, o ex-aluno Deputado Adalclever Lopes, autores
do requerimento que deu origem a esta homenagem, que,
desvanecida e muito sensibilizada, recebo nesta noite.

Acompanho de perto a trajetória vitoriosa do Deputado Alberto Pinto
Coelho e posso testemunhar com muito orgulho o futuro brilhante do
querido ex-aluno Deputado Adalclever Lopes desde os tempos da
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Escola Municipal Professor Cláudio Brandão, onde tive a honra de ser
Diretora. Gostaria de externar também as minhas palavras de
agradecimento a minha família e aos amigos que sempre me
apoiaram.

O meu ato de voltar aos estudos aos 90 anos tem uma simbologia
emblemática: nunca é tarde para estudar e para aprender. Escolhi o
Direito porque ele nos acompanha durante toda a vida, mesmo antes
de nascermos e após partirmos para a eternidade. Vamos abrir as
janelas para o mundo, priorizando a educação, que nos mobiliza e que
afasta o homem da inércia e das trevas da ignorância. Ela nos abre
caminhos onde encontramos os instrumentos para enfrentar os
imprevistos do dia-a-dia. A solução é a escola, dotada dos elementos
que acolhem a criança e a professora e que a inicia no contexto mais
sublime da vida. Ela é o deslumbramento que a surpreenderá desde
as pequeninas letras, que encerram tantas surpresas, às quais ela
deverá dar o sentido da sua interpretação. O mundo que lhe mostrou
essa vivência a receberá como um elemento útil à sociedade em que
vive, não restrito, mas de uma amplitude que envolve o ser humano.
Ela estará apta a percorrer outros caminhos, etapas de
aperfeiçoamentos culturais, em que a aptidão e a formação definirão a
sua área de atuação. O mais significativo é que construirá a sua
cidadania como forma civilizada e democrática de participação na vida
em sociedade. A educação é evolutiva, não tem limites e sempre
apresenta ao homem oportunidades para o crescimento pessoal e da
comunidade em que vive.

Reiterando os agradecimentos por esta homenagem aos Srs.
Deputados Alberto Pinto Coelho, Adalclever Lopes e a todos os
Deputados desta Casa, onde estou certa de que ela envolve minha
pessoa na defesa dos direitos humanos, através da máxima:
“Educação, suporte da vida”. Que o poder maior, Deus, os ilumine nas
suas atividades parlamentares em prol do bem comum. Muito
obrigada.

Palavras do Sr. Presidente
Vou solicitar permissão a todos para hoje quebrar determinadas

formalidades, cumprimentando a todos os presentes, ao meu dileto
amigo co-autor desta homenagem, Deputado Adalclever Lopes, aos
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meus pares, Deputados e Deputadas que compõem este Parlamento,
aos ilustres componentes da Mesa, membros que representam a
família da nossa homenageada, ilustres ex-componentes desta Casa
do povo, que ajudaram, com toda certeza, com seu denodo, com a
sua dedicação, com o talento para a vida pública, a construir a história
do Parlamento mineiro, para saudar a todos na pessoa da nossa
querida homenageada, a D. Elisa de Castro Tito.

“Moro em um bairro onde trabalha um lavador de carros. Ele é
calmo, simpático e tem apenas o braço esquerdo, pela fatalidade de
um acidente. Nota-se a felicidade que o atinge em função tão simples,
mas que o enobrece, mesmo mutilado”. Este parágrafo foi retirado da
redação com o tema “Felicidade”, que valeu à pedagoga Elisa de
Castro Tito sua aprovação, aos 90 anos, no vestibular de Direito da
Faculdade Arnaldo Jansen.

O texto em primeira pessoa poderia, sem nenhuma modéstia,
focalizar-se em outro herói: sua própria autora, cujo feito é exemplo
acabado de vitalidade e amor à vida, ingredientes do modelo de
felicidade que reconhece na simplicidade e na sabedoria as grandes
metas da existência humana. Uma mulher sábia e próxima da
felicidade. Assim enxergamos a dona dessa personalidade
permanentemente jovem e saudável, que poderia, na calma e no
isolamento, continuar a atividade de artista plástica com a qual tornou
ativa e proveitosa sua aposentadoria. Mas a vida mais uma vez
chamou a ex-professora e ex-Diretora de Escola Elisa de Castro Tito
para o convívio, o debate e a troca de experiências com a juventude.
A normalista e depois pedagoga, que sempre conviveu com jovens e
adultos, transformando em exemplos práticos sua visão da educação,
decidiu, corajosamente, voltar a ser aluna. Então preencherá suas
noites, que, como as de outros tantos aposentados, poderiam
constituir-se na fruição passiva de uma telenovela ou de um filme,
transformando-as num capítulo novo e promissor de sua aventura
pessoal. Nela, usará a força de sua mente e o dom de sua palavra
para exercitar o diálogo com colegas e mestres, ao mesmo tempo em
que mergulhará na decifração dos códigos, entendendo a filosofia e a
história que movem o mundo das leis, regulando e facilitando a vida
em sociedade.
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Esta mãe de 9 filhos, avó de 20 netos, bisavó de 3 crianças, não se
contentará em olhar para o passado, usufruindo das conquistas
acumuladas em uma vida já repleta de realizações. De um modo
surpreendente, veio incorporar um novo horizonte a sua vida,
encarando um desafio que os idosos não costumam buscar. Mas são
justamente os desafios, pelo encontro com o desconhecido e o novo,
que motivam o sábio em sua perseguição à felicidade. Agora Elisa de
Castro Tito, que gerou uma grande e brilhante família e que, com
certeza, influenciou positivamente mais de uma geração de alunos,
tem à sua frente um novo capítulo para registrar na narrativa única de
sua existência.

Nós a cumprimentamos por meio desta homenagem tão merecida,
pelo exemplo de tenacidade e disposição, e desejamos à nossa
caloura uma vida universitária à altura de sua trajetória individual.

Caminhando para finalizar nossas palavras, boa sorte, siga
extraindo da vida o sumo da sabedoria, que consiste, como tão bem
demonstrou em sua redação, em perceber que a dedicação e a
sobriedade constituem os pilares inabaláveis de uma existência de
nobreza e dignidade, como é a sua própria existência. Muito obrigado.

Antes de encerrar esta homenagem, gostaria de fazer, em nome do
Parlamento mineiro, um convite à nossa pedagoga e aluna Elisa de
Castro Tito. No dia 4 próximo, às 11 horas, gostaríamos que ela
estivesse presente no lançamento do nosso projeto “Expresso
Cidadania”, voltado para sensibilizar a juventude a fim de que, por
meio do voto, dê início ao exercício mais sagrado, ao exercício da
cidadania. E mais: convido-a, em nome de todos os membros do
Parlamento, para que a senhora seja a patrona do projeto “Expresso
Cidadania”.

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

agradecimentos pela honrosa presença e, cumprido o objetivo da
convocação, encerra a reunião, convocando as Deputadas e os
Deputados para a extraordinária de amanhã, dia 26, às 20 horas, nos
termos do edital de convocação, e para a ordinária também de
amanhã, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia
anunciada foi publicada na edição do dia 26/2/2008.). Levanta-se a
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reunião.

ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/2/2008

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

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Registro de presença - Discussão e Votação
de Proposições: Requerimento do Deputado Luiz Humberto Carneiro;
aprovação - Discussão, em turno único, do Veto Parcial à Proposição
de Lei nº 18.073; designação de relator; emissão de parecer pelo
relator; discurso do Deputado Antônio Júlio - Encerramento.

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

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

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Às 20h14min, a lista de

comparecimento registra a existência de número regimental. Declaro
aberta a reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo
mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Sr. 2º-
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Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.
1ª Parte

Ata
- O Deputado Luiz Tadeu Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à

leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.
2ª Parte (Ordem do Dia)

2ª Fase
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra a presença, na galeria, do

jovem Leonardo Barros, membro do Democratas, de Sete Lagoas. É
uma alegria tê-lo aqui, nesta noite.

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 o Veto Parcial à Proposição de Lei nº 18.073 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 turno único, do Veto Parcial à Proposição de Lei nº
18.073, que estabelece normas para a instalação e a manutenção de
sistema de ar condicionado em ambiente de uso coletivo. Esgotado o
prazo constitucional sem emissão de parecer, a Presidência, nos
termos do § 2º do art. 145 do Regimento Interno, designa como relator
da matéria o Deputado Domingos Sávio. Com a palavra, o Deputado
Domingos Sávio para emitir seu parecer.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, meu parecer é o
seguinte:

PARECER SOBRE O VETO PARCIAL À PROPOSIÇÃO DE LEI Nº
18.073

Relatório
O Governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o art.

90, VIII, combinado com o art. 70, II, da Constituição Estadual, vetou
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parcialmente a Proposição de Lei nº 18.073, que estabelece normas
para a instalação e a manutenção de sistema de ar condicionado em
ambiente de uso coletivo.

Por meio da Mensagem nº 146/2007, publicada no “Diário do
Legislativo” de 24/11/2007, o Chefe do Poder Executivo encaminhou,
para apreciação desta Casa, as razões do veto parcial incidente sobre
a proposição.

A Comissão especial, constituída nos termos do art. 111, I , “b”. do
Regimento Interno perdeu prazo para emitir o parecer.

Incluído o projeto na ordem do dia, para apreciação, nos termos do
art. 145 do Regimento Interno, o Presidente da Casa designou este
Deputado relator do veto, para, em 24 horas, emitir parecer sobre a
matéria.

Fundamentação
O Governador do Estado houve por bem opor veto parcial, por

inconstitucionalidade, à Proposição de Lei nº 18.073, que estabelece
normas para a instalação e a manutenção de sistema de ar
condicionado em ambiente de uso coletivo, tomando por base parecer
exarado pela Advocacia-Geral do Estado.

Foram vetados o § 3º do art. 3º e o art. 4º da proposição.
O referido § 3° dispõe que, para a prestação dos se rviços de que

trata o art. 3º - manutenção preventiva e corretiva em sistema de ar
condicionado -, a empresa especializada deverá comprovar a
existência, em seus quadros, de técnicos legalmente habilitados e em
número compatível com o serviço a ser executado bem como de, pelo
menos, um engenheiro mecânico registrado no Conselho Regional de
Engenharia, Agronomia e Arquitetura - Crea-MG.

O art. 4° determina que o responsável técnico pelos  serviços de que
trata a proposição registrará no Crea-MG a Anotação de
Responsabilidade Técnica - ART - relativa à instalação ou à
manutenção de sistema de ar condicionado. O parágrafo único do
dispositivo estabelece, ainda, que a ART ficará disponível para os
órgãos fiscalizadores nos imóveis em que houver sistema de ar
condicionado em fase de instalação ou em operação.

Entende o Chefe do Poder Executivo que as exigências de que
tratam os citados dispositivos - comprovação, pela empresa que
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prestará os serviços de manutenção, da existência, em seus quadros,
de técnicos legalmente habilitados e em número compatível com o
serviço a ser executado e de, pelo menos, um engenheiro mecânico
registrado no Crea-MG bem como do registro nesse Conselho da
Anotação de Responsabilidade Técnica - só poderiam ser
estabelecidas pela União, por se tratar de matéria própria do direito
individual do trabalho e de regulação do exercício das profissões.

Efetivamente, no que tange a essas matérias, a competência é
mesmo privativa da União, nos termos dos incisos I e XVI do art. 22
da Constituição da República.

Conclusão
Em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial à

Proposição de Lei nº 18.073.
O Sr. Presidente - Em discussão, o veto. Com a palavra, para

discutir, o Deputado Antônio Júlio.
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, vimos a esta tribuna para nos pronunciarmos sobre o Veto
Parcial à Proposição de Lei nº 18.073, do nosso colega Deputado Ivair
Nogueira. Mais uma vez, comprovamos que propostas oriundas de um
parlamentar sempre enfrentam alguma dificuldade. Aproveito esta
oportunidade para, mais uma vez, chamar a atenção dos
parlamentares para o que está acontecendo em nosso país, em nosso
Estado.

Esta é a discussão do veto. Recentemente, o Contran baixou uma
norma regulamentando o uso de capacete pelos motociclistas,
estabelecendo que, se ele pusesse uma faixinha refletiva, Deputado
Antônio Carlos Arantes, resolveria o problema da segurança. Com
uma faixinha que pusesse aqui, não haveria mais acidente. É como se
fosse uma coisa do outro mundo. Mas o mais grave é que exigiu, da
maioria dos motociclistas, o selo do Inmetro. E o Inmetro afirmou que
não poderia aplicar multas em cima do selo porque não tinha nada a
ver com a questão do trânsito. Todo o mundo correu às lojas de
material, principalmente os motociclistas. Os que tinham capacete um
pouco fora das regras que o Contran definiu compraram, ou seja,
foram comprados milhares e milhares ou milhões de capacetes. Aí,
suspenderam a resolução, que só será aplicada daqui a seis meses,
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mas que beneficiou mais uma vez o capital, dando lucro às empresas
que fabricam esses capacetes. E nós estamos assistindo a isso
passivamente. Ninguém mais fala nada. O Parlamento não reage.
Hoje, todos os órgãos de governo, em nível federal, em nível de
Estado, em nível de Município, estão legislando, estão determinando
normas. Pelo que vi por meio da imprensa nesta semana, o Ministério
Público está definindo que não se pode mais beber nos estádios de
futebol.

Quero saber onde está escrito, em nossa legislação, sobre a
proibição de o torcedor beber ou comprar cerveja. Na verdade, não é
beber, mas comprar a cerveja no estádio de futebol. O Ministério
Público determina que não pode, e acatamos passivamente. O
Promotor define como se fosse lei. Pergunto mais uma vez ao
Ministério Público onde isso está escrito, porque o Ministério Público é
o guardião da legislação, não tem o poder de legislar, mas estão
legislando nessa matéria sobre o problema das bebidas. Esse negócio
de não poder beber em estádios de futebol é mais uma hipocrisia que
estamos vivendo. O que ocorre hoje com as autoridades do Estado?
Quando não têm competência para fiscalizar, proíbem. É muito mais
tranqüilo para eles proibir que fiscalizar, e aceitamos passivamente.

Vimos agora os Ministros da Saúde e da Justiça proibindo a venda
de bebidas alcóolicas nas rodovias. Mas esqueceram que algumas
rodovias passam dentro de cidades, acabando com o comércio local.
Essa proibição não trouxe nenhum benefício de segurança nas
estradas, diminuindo os acidentes. Pegaram quatro dias logo após o
carnaval, mas esqueceram que o brasileiro comemorou mais quatro
dias e foi até o outro final de semana, quando houve o dobro de
acidentes nas estradas. Isso não é culpa apenas da bebida. Há uma
lei importante que coíbe o uso de bebidas pelos motoristas, que
podem ser presos, ter o carro apreendido, ir para a delegacia e
receber uma multa pesada. Como não temos capacidade de
fiscalização, é muito mais fácil proibir. É muito mais bonito, a imprensa
acha bonito, gosta e fica essa demagogia e hipocrisia. Há pouco
tempo, quando houve o acidente de avião em Congonhas, disseram
que não podia mais haver pousos naquele aeroporto, não podia ter
mais conexão e outras coisas. Voltou tudo à estaca zero, Doutor
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Viana.
Essas coisas ocorrem pela omissão e passividade do parlamento. A

classe política e o Judiciário precisam reagir. Hoje, na primeira
instância do Judiciário, quem baixa as normas e emite a sentença é o
Ministério Público, e o Judiciário aceita isso também passivamente.
Estamos transferindo essa passividade para a nossa sociedade, que
não reclama de mais nada. Às vezes, vemos nosso irmão passando
dificuldades e viramos as costas para ele, sentindo que isso não é
problema nosso. Isso que está acontecendo é culpa dos Parlamentos
estadual, municipal, e do Congresso Nacional. Infelizmente, até hoje
não sabemos o que faz o Congresso Nacional, que aceita
passivamente o Executivo legislar por meio de medidas provisórias. O
Presidente do Congresso Nacional não tem coragem de devolver ao
Presidente Lula uma medida provisória desnecessária. A Constituição
é muito clara ao citar as justificativas de edição das medidas
provisórias, e hoje editam medida provisória para coibir venda de
bebidas nas rodovias do nosso Estado. Qual é a emergência disso?
Qual é o problema? O que estão cobrando do nosso Estado para
editar uma medida provisória dessa forma? E assistimos a tudo
passivamente.

Os partidos políticos estão vendo isso passivamente. Os partidos
políticos acabaram. Precisamos fazer esse resgate, que é importante
para a consolidação e defesa da nossa democracia. Quando
enfrentamos a ditadura, fizemos nosso trabalho, lutando por nossa
liberdade, e tínhamos o respaldo do partido, principalmente do nosso,
o PMDB, com uma fala única e o objetivo de derrubar a ditadura. Hoje
os partidos servem muito mais para negócios que para discutir os
problemas que afligem a sociedade.

Aqui, em Belo Horizonte, percebemos o PT vendo passivamente o
Governador Aécio Neves, por meio do PSDB, bater no Partido dos
Trabalhadores de todas as formas. E o PT aceita isso passivamente,
não reage, os partidos políticos não reagem, passaram a ser donos. O
Pimentel manda, todos têm de acatar; o Aécio fala, e todos têm de
calar, até mesmo a imprensa do nosso Estado. Infelizmente, vivemos
uma ditadura terrível. Nunca vi uma ditadura como a que estamos
vivendo, de todas as formas.
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Deputado Antônio Carlos Arantes, a questão do meio ambiente é
pura ditadura. Hoje confiscam terreno do produtor rural, fazem o que
fazem, multam-no e o proíbem de usar água, e estamos vendo isso
passivamente. O Secretário de Meio Ambiente veio aqui e disse que
mudaria o decreto nº 43.309, se não me engano, em que as multas
são exorbitantes. Na verdade, aquilo não é multa, é também confisco.
Não mandaram, não fizeram, e estamos vendo isso passivamente.

Então é esta a discussão que precisa haver, é esta a discussão que
cobro do Parlamento, para darmos à sociedade um pouco mais de
alento, de esperança. Percebo que a sociedade perdeu a esperança,
não acredita mais na classe política, no governo, na igreja, nas
instituições, como a polícia e o Judiciário. As coisas acontecem, e nós,
que também temos a obrigação e o dever de fazer cumprir as leis,
pelo menos deveríamos cobrar, pois somos nós que fazemos as leis,
e a maioria delas muito malfeitas, porque não discutimos. Aí vem o
decreto do Poder Executivo, Deputado Sebastião Costa, o projeto da
reforma tributária - disseram que era reforma tributária -, da anistia. O
governo já emitiu mais ou menos 17 decretos; desses, seis estão
revogando o decreto que fizeram 24 horas antes. E nós estamos
vendo isso passivamente. Estão fazendo a reforma tributária diferente
daquilo que a lei prevê, e não dissemos nada. Por quê? Porque
sentem que estão imunes a tudo. Hoje o Executivo tem certeza que
pode fazer o que quiser, pois não conseguimos ação na Justiça, já
que ela está a serviço do Executivo. O Ministério Público está também
sob as asas do Poder Executivo, e estamos vendo isso calados,
passivamente.

Deputada Rosângela Reis, olha o absurdo que estamos vendo: o
TRE, há poucos dias, disse que quem mudou de partido perderia o
seu mandato. Houve uma correria, gastos com advogados de todas as
formas, uns defendendo, outros acusando, e nada até hoje aconteceu
e, pelo visto, Deputado Doutor Viana, não acontecerá. Não acontecerá
nada.

Hoje estava analisando um fato que aconteceu em Onça de
Pitangui, onde o candidato foi impedido de tomar posse porque
comprou voto, o que foi comprovado pelo Ministério Público, que
apreendeu os equipamentos e os benefícios que recebeu. Foi
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condenado pela Justiça de primeira instância, e o Prefeito que ganhou
as eleições continua no mandato; o processo está engavetado em
Brasília, não sei a serviço de quem. E estamos vendo isso
passivamente. Sabem por que não funciona? Estou divagando um
pouco para percebermos o que está acontecendo no parlamento. Por
que o TSE, o TRE baixam normas que não têm respaldo na lei?
Fazem e, se der, deu; se não der, não deu. E o parlamento vê isso
passivamente. Ficamos acomodados vendo o que acontecerá. Vamos
ver o que dará lá na frente. Isso é ruim para a democracia, é péssimo
se não consolidarmos cada vez mais aquilo que conquistamos em
1988, a nossa liberdade. Infelizmente, hoje nem a liberdade se tem
mais, principalmente em nosso Estado de Minas Gerais. E não
adianta ficar aqui gritando. Todo mundo está vendo, em qualquer
lugar onde se faz esse discurso, as pessoas dizem: “É isso mesmo”.

Mas ninguém tem coragem de reagir. Estou na vida pública com 23
anos de mandato, sempre lutando contra a ditadura, sempre lutando
contra aqueles que usufruem do poder para benefício próprio. Isso
está muito caracterizado na nossa política, muito caracterizado em
todos os partidos, até no nosso, o PMDB, em Brasília. Já fiz um
pronunciamento aqui, Deputado Doutor Viana, e disse para o Sarney
e para o Renan Calheiros, em Brasília, durante uma discussão do
PMDB no Congresso Nacional, que Brasília estava dando nojo,
porque lá não se falava de política, os partidos não falavam de
política, falavam de negócio: qual Ministério iria ganhar, qual cargo iria
ganhar. Isso foi algo imposto, começou com o PSDB e hoje está
consolidado com o PT. Isso dá nojo a todos nós que gostamos e
queremos fazer política.

O Deputado Antônio Carlos Arantes (em aparte) - Quero
cumprimentá-lo, Deputado, pelo seu pronunciamento, que é muito
pertinente e vem no momento certo. É impressionante a inércia que
hoje ronda o meio político e a sociedade também. A sociedade está
aceitando muita coisa de forma passiva. O que você diz sobre o
capacete é realidade. No que tenho falado em todos os meus
pronunciamentos, você foi feliz: legislação ambiental brasileira. Ela
está amparada pelo Decreto nº 44.309, o Estado. Isso é vergonhoso.
Não há outra palavra: é confisco mesmo. Na minha região, dificilmente
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há um proprietário que não perde 40% de suas terras. Devem-se, sim,
preservar as matas e as nascentes; devem-se punir, sim, quem corta
árvores nativas, quem está roçando às margens das nascentes, dos
riachos, a mata ciliar, que poderá ser regenerada. Essas pessoas têm
de ser punidas, sim. Mas isso tem de entrar na reserva legal de 20%.
Às vezes, esse percentual é grande, porque dificilmente há um
Município, se se pega toda a área com cobertura nativa de floresta -
falo pela minha região e pelo Norte, que conheço bastante -, que não
tenha, no mínimo, 30% de sua área ainda preservada com matas
nativas. E então aparece uma legislação que ainda exige as áreas de
preservação permanente - APPs.

Se o governo federal pensa assim, se o decreto mineiro mantém
isso, o nosso Secretário José Carlos Carvalho fala algo que, na
prática, não acontece, mas somos seu parceiro e confiamos em que
ele vai rever a situação. Da forma como está, é confisco, sim. Há
inércia. Ontem, estive com mais de vinte sindicatos rurais na cidade
de Varginha. Mas grande parte dos sindicalistas diz que não adianta
lutar, que serão engolidos mesmo. Vejo muita gente falar que vai
perder suas terras, que, se bobearem, muitas terras serão invadidas
pelos sem-terra, que ficarão usufruindo delas sem produzir. E nós
estamos produzindo. Nos dias 10 e 11, teremos um debate aqui sobre
legislação ambiental. Não queremos somente a participação de todos,
queremos mostrar nossa indignação, porque não concordamos em ter
nossas terras confiscadas, pois trabalhamos muito para produzir
alimentos para o nosso povo. Deputado Antônio Júlio, parabéns.

O Deputado Antônio Júlio - Quero aproveitar para falar para o
Parlamento, apesar da ausência absoluta dos seus Deputados, sobre
o que aconteceu por volta do dia 29 de janeiro e sobre a rapidez com
que o governo agiu nesse caso. Um senhor cujo nome não guardei -
tive muita raiva dele -, usando a grande imprensa de Belo Horizonte,
estava se vangloriando do fato de que Belo Horizonte não teria mais
transplante de rim, de fígado ou outro, porque os quatro hospitais
conveniados se esqueceram de assinar o documento necessário.

E a pessoa estava se vangloriando do fato de que iria morrer gente
que precisa fazer transplante porque se esqueceu de assinar o
convênio. A imprensa noticiou com bastante destaque que, em Minas
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Gerais, especialmente em Belo Horizonte, estavam suspensos os
transplantes. Achei aquilo uma irresponsabilidade a toda prova. O
Secretário da Saúde até que agiu rapidamente, mas deveria ter
demitido a pessoa que se vangloriou da falta de uma assinatura, como
se isso fosse mais importante que a esperança dos que estão na fila
de transplantes. E vimos isso calados. Vimos e não falamos nada. Eu
ainda estou falando e continuarei falando. O Secretário da Saúde agiu
rapidamente. Baixou uma norma, uma portaria, dizendo que, enquanto
não fosse assinado o bendito convênio - agora estamos vivendo de
burocracia, papel é mais importante que a vida -, o Estado de Minas
Gerais assumiria a responsabilidade da despesa dos transplantes das
pessoas que estavam na fila. Mas alguém, em nome do governo do
Estado, vangloriou-se do fato de os transplantes estarem suspensos
na Santa Casa, no Felício Roxo e em outros dois hospitais de Minas
Gerais, devido ao esquecimento de assinar um documento.

Será, Deputado Doutor Viana - V. Exa. que é médico -, que um
documento é mais importante que a vida? Isso tem acontecido em
hospitais. Às vezes a pessoa não consegue assinar a ficha para ser
atendida porque falta um documento e acaba por morrer na fila, sem
atendimento. E estamos vendo isso passivamente, calados.
Felizmente, no caso dos transplantes, a Secretaria de Saúde agiu
rapidamente. Pela primeira vez, vi o governo agir rapidamente. Tenho
certeza de que, se o Governador tivesse tido a informação antes de
todos, no mesmo dia ou no outro, ele não teria permitido que isso
acontecesse. O Secretário tomou providências antes de a notícia
chegar ao Governador. O Governador tem sensibilidade política, quer
o bem do povo. Apesar de nossas críticas a algumas ações do
governo, compreendemos bem seu posicionamento.

Precisávamos ter agido. A Assembléia Legislativa deveria ter
chamado essa pessoa sob sua responsabilidade, porque, com
certeza, ela fez mal a muitas famílias no Estado de Minas Gerais.

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Estamos apenas
engatinhando para consolidar a democracia no nosso país. Temos
ainda muito para avançar. O Deputado Antônio Júlio, sempre de modo
firme, denuncia principalmente a carga tributária do Estado. Vemos,
todos os dias, um grande número de empresas, principalmente da
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Zona da Mata e do Triângulo Mineiro, migrando para outros Estados,
em decorrência da alta carga tributária cobrada em Minas Gerais. V.
Exa. se referiu ao selo do capacete. É um absurdo. É uma medida que
só serve para favorecer os fabricantes de capacete. É um verdadeiro
roubo. O mesmo fizeram com aquele “kit” de primeiros socorros: só
queriam vender e, depois de um tempo, ninguém mais falou naquilo.
Com o capacete foi a mesma coisa: venderam-se capacetes como
água, e os fabricantes dobraram o preço do produto. O selo é de
papel. Com o uso, suor e chuva, o selo sai.

Enquanto isso, o DPVAT está em R$254,16. Passou por um
aumento violentíssimo, sem lógica, e pune o coitado que tem uma
moto de R$600,00, cobrando-lhe, só de seguro, R$254,16, fora o
IPVA, a taxa de licenciamento, a taxa para licenciar carteira e por aí
vai. O caso é sério. Carga tributária em nosso país e em nosso Estado
é medida confiscatória. A energia elétrica, por exemplo, é outro
absurdo. O ICMS de Minas Gerais sobre o serviço essencial é o mais
caro do Brasil, mais caro do que imposto sobre bebidas e cigarros.

Acho que isso não entra na cabeça de ninguém. Façamos um
comparativo. Água e energia elétrica são serviços essenciais.

Há lógica em o fornecedor de energia elétrica pagar o mesmo de
ICMS que a indústria de cigarro e de bebida? Isso é inaceitável e
inadmissível. O preço dessa tarifa é o mais caro do Brasil. Aí dizem:
“Quem define é a Aneel”. Há muita crítica em cima da Aneel.
Infelizmente, o papel das agências em nosso país é defender as
concessionárias, e não o consumidor. Muito mais nos estranha se a
agência é a mesma. Por que a tarifa em outros Estados é mais barata
do que em Minas? No nosso Estado, é justamente a mais cara.

Portanto, a situação do contribuinte é muito difícil. Por exemplo, até
hoje não foi dado início às aulas em Uberlândia. O ano letivo
começou, e não há professor. Há um bagunça danada, com
designação e resolução sem discussão e de cima para baixo. Além
disso, aluno fora da escola. No Fantástico, saiu uma matéria
mostrando que os alunos têm de caminhar quilômetros e quilômetros
para chegar à escola, e há ônibus caindo aos pedaços, sem condição
nenhuma de uso. Se formos falar sobre isso, alongaremos o assunto e
ficaremos aqui a noite inteira. O problema é sério. É preciso
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pressionar, sim. Costumo sempre dizer que, neste país, as coisas
funcionam, às vezes, na pressão, na mobilização e na participação.
Se o assunto não sai veiculado na imprensa e a população não se
revolta nem pressiona, as coisas não acontecem. Só depois do clamor
popular é que há sensibilidade para resolver os problemas.

A mobilização precisa continuar. O Deputado Antônio Júlio é
incansável na tribuna, tem muito posicionamento, coragem de bater
de frente e, quanto à questão tributária, não tem meias palavras. Tem
de ser e ter mesmo essa linha. Se não formos assim... É uma missão.
Estamos aqui, hoje, mas tudo é passageiro. Precisamos dar a nossa
contribuição. Não temos medo de recado nem de empresa poderosa.
Continuaremos com a nossa campanha para a redução da tarifa de
energia. A nossa meta é colher mais de meio milhão de assinaturas.
Estaremos firmes, participando da audiência no Sesc JK, que fica
perto da Praça da Liberdade, no dia 28, às 8 horas. Estamos
convocando toda a população. Até o dia 27, todo cidadão pode enviar
“e-mails”, com a proposta de redução - o índice é de 9,72% -,
solicitando um índice de redução maior, acima de 9,72%. Isso
dependerá da nossa pressão. Portanto, acamparemos na porta da
Aneel para fazer pressão em março, a fim de garantir uma redução
significativa da conta de luz em Minas Gerais.

Enfim, Deputado Antônio Júlio, gostaria de agradecer-lhe e, mais
uma vez, parabenizá-lo. Não temos de baixar a cabeça, mas sim ter
os nossos princípios, conduta, firmeza e coragem.

O Deputado Antônio Júlio - Deputado Weliton Prado, obrigado. O
Governador vetou a instalação e a regulamentação de ar
condicionado justamente por falta de energia elétrica. Sabe o que está
ocorrendo em nosso Estado? Houve aqui um leilão de energia
elétrica. Observe que coisa fantástica! Quem fez isso deve ser um
economista renomado. Algumas empresas compraram um pacote de
energia elétrica, como ferroligas, indústria téxtil, empresas grandes
que gastam um pouco mais. Citarei um número como exemplo. Não é
um número real, pois é apenas para exemplificar. Essas empresas
compraram energia elétrica de alguém - aliás, entendo que esse
alguém é a Eletrobrás ou a Cemig - a R$20,00 o MW. Agora algumas
empresas estão chegando à conclusão - pois a Cemig está dizendo
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que  não tem energia elétrica para fornecer às indústrias e ao
comércio - de que... É isso o que está acontecendo. Em Pará de
Minas, os supermercados funcionam com gerador a “diesel” das 6 às
23 horas; e, em Papagaios, 80% das serralherias de ardósia
funcionam com gerador a óleo “diesel”.

E a Cemig, o que é mais grave... Só para completar o meu
raciocínio, Deputado Weliton Prado, sabe o que está acontecendo?
Por isso a energia em Minas é esse absurdo. São três, quatro ou
cinco empresas que adquiriram, no leilão, esse excesso, como eles
dizem, de energia. Por outro lado, se cobramos o que não foi feito,
não há; todavia, para vender para esse grupo financeiro e econômico,
há energia elétrica.

Eles estão desativando as suas indústrias para vender a energia
para a própria Cemig, que, pelo que entendi, vendeu a R$20,00 e
agora compra por R$500,00. E estamos vendo isso calados, sem
reagir! Isso merece uma CPI e a ação do Ministério Público, que está
preocupado com bebida no Mineirão e com essa porcariada. Por que
não cuidam da Cemig e dessas vendas de energia elétrica por essas
empresas, que estão desativando seus negócios para fazer essa
venda a um preço 200 vezes maior do que o que pagaram em leilão?
Quem realizou esse leilão? Quem o patrocinou? Estive com o Prefeito,
que tem um empreendimento parado na cidade de Santa Juliana, ao
lado da Usina Pai Joaquim, porque não tem energia elétrica. E essa
empresa gerava 300 empregos. Alguém está desativando essas
empresas para vender o seu excesso de energia para a própria
Cemig. Olha que coisa mais louca! A energia não existe, mas está
servindo de “commodities” no mercado financeiro. Trata-se de uma
especulação do capital. E não há nenhuma reação! As agências
reguladoras foram o maior conto do vigário que já vimos até hoje. Isso
foi idéia do PSDB. Quando venderam a Cemig, queriam criar agências
reguladoras para que pudessem, na ausência do poder político - pois
o Itamar Franco ganharia as eleições, como de fato ganhou -,
controlar a Cemig por meio delas. O projeto veio a esta Casa, mas
não permitimos sua aprovação. Isso é o que estamos vendo: as
agências reguladoras funcionam na lógica do capital, ou seja, das
empresas, e não do Estado e da população.
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Reclamo disso, Deputado Weliton Prado. V. Exa. está de parabéns
pela luta em relação à redução. Dizem que isso é demagogia. Que
seja, mas tem de ter explicação o fato de a Cemig permitir que alguém
venda o seu excesso de energia elétrica a 30 vezes o valor da
compra. Há algo errado que precisa ser explicado. O Ministério
Público tem de agir para levantar as questões das concorrências, que
estão suspensas na Cemig, e para verificar a questão do programa
Luz para Todos, que, em nosso Estado, está atrasado. Por que isso
está acontecendo? Por que, no início do processo, o ponto de luz de
Minas Gerais do Luz para Todos era o mais caro do Brasil?

O Deputado Weliton Prado (em aparte) - Hoje à tarde, estive com o
Promotor Antônio Baeta, que já está ajuizando várias ações e
desenvolvendo um estudo aprofundado sobre a questão. Há muitos e
muitos problemas, mas a questão do gerador é muito séria. Em nosso
Estado, há os consumidores livres, as grandes indústrias que
negociam diretamente o preço da energia. Às vezes negociam a
energia por um preço muito reduzido. O consumidor não pode
negociar esse valor. Caso não pague o valor, muito alto, que consta
em sua conta, tem a sua luz cortada. Quem subsidia isso? Muitas
vezes as grandes empresas chegam a pagar seis vezes menos que o
consumidor, mas esse valor vai para a planilha de custo, e quem paga
a diferença são as residências e o pequeno e o médio comerciante.
Quando as médias indústrias tentam negociar, mas não conseguem e
compram um gerador a óleo, a Cemig aceita a negociação. Depois
que a média empresa realiza o investimento, a Cemig passa a
negociar. As grandes empresas não enfrentam esse problema, pois
negociam a energia por um preço mais baixo; mas a Cemig deixa que
as médias empresas façam primeiro o investimento para, depois,
aceitar a negociação.

V. Exa. trouxe um assunto muito sério, que é essa triangulação.
Estivemos reunidos com o Sindieletro e o Sindifisco e soubemos que
há denúncias de sonegação de tributação. Há um sistema
poderosíssimo nessa triangulação, em que não entram os recursos de
tributação para o Estado. A jogada é muito bem arquitetada, pois a
questão é muito séria. Não há justificativa para que uma companhia
de energia elétrica, com um patrimônio de R$2.000.000.000,00, faça
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isso. A Cemig apresentou para a Aneel uma proposta com todos os
estudos, e praticamente não há nada previsto para manutenção.

Por que a Cemig não faz manutenção? Porque coloca que gasta
com investimento. Nessa situação, todos os recursos gastos vão para
a planilha de custos para o consumidor pagar. Já com a manutenção,
não, porque é uma obrigação.

A Cemig alega que tem uma perda de 12% de toda a energia gasta
em Minas Gerais. Alguém consegue enxergar essa situação? Há
como provar? Isso é incompetência. Se é assim, não há discurso de
afirmar que a nossa energia é a melhor do Brasil. Não há como provar
essa falácia.

A situação é séria, e a população está indignada. Acredito que, se
continuar assim, haverá um clamor, um levante, porque as pessoas
não aceitarão mais ficar de braços cruzados ou calados. A Cemig
alega que, de cada três postes de iluminação, troca um a cada ano.
Quero saber se a população acredita nisso. Na sua rua, de três
postes, ela troca pelo menos um a cada ano? Eles dizem que está na
planilha de custos. A questão é muito técnica. Por exemplo, eles
mudam um percentual de 3,5% a 4,5% em relação a determinado
item, cuja diferença envolve milhões e milhões. Eu provo tudo o que
disse. O cidadão poderá conferir, basta entrar no “site” da Aneel. Está
tudo público e transparente. Qualquer cidadão pode acessar a
informação e ter a confirmação.

Não podemos fazer dessa questão da energia elétrica, que é um
bem essencial, uma disputa política partidária. O povo não quer saber
disso. A tarifa de energia elétrica está muito alta, e o povo não está
dando conta de pagar a conta.

Convido os colegas que defendem a Cemig para esse debate.
Quero que façam a justificativa não para mim, mas para dar uma
explicação ao povo na rua. Vejam se o povo concorda com a Cemig.
Discutam isso na Praça Sete, na porta do metrô em Contagem, em
Monte Carmelo, onde estão sendo colhidas assinaturas; também em
Uberlândia ou no Sul de Minas, onde já colhemos 25 mil assinaturas.
Discutam isso com o povo e vejam se eles aceitam a justificativa.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - Deputado Antônio Júlio,
quero parabenizá-lo por voltar, mais uma vez, a esse tema tão
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importante.
Hoje estivemos em Brasília e todo o mundo comentava a questão da

Cemig. Estive com o Prefeito de Pirapora, o qual me disse que duas
empresas de lá haviam sido fechadas para vender energia. É muito
mais lucrativo vender energia que produzir. Isso vira uma especulação
sem tamanho. É importante que esta Casa comece a investigar.

No últimos dois anos, não tivemos uma CPI, e talvez seja oportuno
instalar uma agora, a fim de investigar essa especulação. É um
absurdo a falta de responsabilidade social da Cemig, que gasta
milhões e milhões com propaganda. Ela faz e acontece, mas não
resolve os problemas das pessoas mais pobres. É o povo mineiro, as
pessoas, que, no dia-a-dia, sustenta a mordomia de muita gente que
está na Cemig. Precisamos saber o que estão fazendo esses
Diretores, que não cumprem ordens nem do Governador, que pediu
ao Presidente da Cemig que ligasse os poços artesianos do Norte de
Minas em 30 dias. Já se passaram 90 dias, mas nenhum foi ligado.

No mês de janeiro, estive em minha região, onde pude constatar
que, em todas as nossas cidades, existem bairros e mais bairros no
escuro. Esses bairros já existem há 10 anos, e a Cemig não coloca
energia ali. Ela só coloca energia se a população pagar a fiação, o
poste e o transformador, para ela depois vender a energia. Isso é um
absurdo, pois ela tem a concessão e tem a obrigação de colocar a
rede para vender energia para a população; porém, agora, a
população ou a Prefeitura tem de comprar o poste para poder comprar
energia da Cemig.

Na minha região, a Copasa também está com essa mania. Agora,
para colocar água num bairro, a população ou a Prefeitura tem de dar
a tubulação e toda a obra pronta para que empresa venda a água.
Isso está errado. Gostaria de fazer um apelo ao Ministério Público,
que gosta de meter o bedelho em tudo, mas nessas questões se cala.
Então o Ministério Público tem de tomar providências e começar a
defender a população desse absurdo que têm feito a Cemig e a
Copasa, que estão sugando dos mais pobres, mas não resolvem o
problema. Parabéns, Deputado Antônio Júlio!

O Deputado Antônio Júlio - O PSDB divulgou uma planilha falando
que há 2 milhões de consumidores, no Estado de Minas Gerais, que
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pagam R$4,00 de energia elétrica. Vou dar um carro para quem tiver
uma casa com energia elétrica ligada e pagar R$4,00. Pode trazer a
conta aqui que será beneficiado. Então é isso que temos de enfrentar.
O Deputado Weliton Prado está nessa luta e ele viu a planilha - eu a vi
também - da Cemig dizendo que, de cada três postes, se troca um
todos os anos. Isso é mentira, é uma vergonha. Se querem ter lucro...
E aí, Deputado Domingos Sávio, sabe por que a Cemig está nessa
ganância do lucro? Não é por causa do Governador, mas sim do
sistema capitalista. Venderam as ações que foram roubadas do povo
de Minas Gerais. Aquilo foi um verdadeiro assalto às economias do
povo brasileiro, e não foi só da Cemig, mas também do BNDES. A
empresa que assumiu de assalto a Cemig... Depois o Governador
Itamar Franco, com a ajuda do Governador Aécio Neves, colocou
esse pessoal para fora, mas lá ainda ficou o capital, que deve ser
remunerado, e esse povo não tem limite para o lucro. É isso o que
está acontecendo, e assistimos a tudo passivamente, porque a Cemig,
quando tinha o seu lado social, não possuía essa energia cara como a
de hoje. Ela precisa ter lucro, e este deve ser exorbitante para
justamente justificar o capital lá investido por essas empresas que
compraram as ações da Cemig com dinheiro do BNDES e do povo.
Não pagaram ao BNDES e ainda lutam, na Justiça, em alguns casos,
para receberem os dividendos, Deputado Doutor Viana.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Deputado Antônio Júlio,
sinto-me muito à vontade para apartear V. Exa. porque a linha de
raciocínio que quero desenvolver, tentando contribuir para este
debate, não tenho dúvidas, encontra eco, compreensão e, diria até, o
entusiasmo de V. Exa. Já compartilhamos deste discurso em outros
momentos, nesta Casa: o da defesa da Cemig, sim. V. Exa. sempre
defendeu a Cemig, e isso é diferente de defender conta de luz alta.
Temos um ponto comum, e ele une todos os Deputados desta Casa, o
Governador Aécio Neves e todas as pessoas que têm um mínimo de
bom-senso: queremos que a conta de energia elétrica seja reduzida
para o cidadão e as empresas mineiras.

Ouvi o Deputado dizer que não se deve fazer uso político desse
processo, mas falam uma coisa e vemos outra. Vemos um ataque à
Cemig. Imagine, por exemplo, Deputado Antônio Júlio, se eu viesse
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aqui em razão do preço da gasolina, algo que realmente aflige a vida
de todos, e começasse a atacar a Petrobras. Imagine se eu viesse
aqui e começasse a atacar o BNDES, que acabou de anunciar um
lucro de R$7.000.000.000,00, dizendo que esse Banco é o culpado de
todos os males do empresariado brasileiro. Então atacar a Cemig é
algo que precisa de uma pitada de bom senso. Isso não é o que V.
Exa. está fazendo, mas faço este aparte, porque ouvi, em algumas
manifestações, um ataque à Cemig.

Algumas pessoas, às vezes, querem atacar o Governador Aécio
Neves e, talvez por não encontrarem absolutamente nada que
possam falar da ação do Governador... Esse governo tem não só
aprovação, mas também resultados concretos na área da educação,
da saúde e das telecomunicações, nos investimentos de infra-
estrutura, melhorando as estradas estaduais e fazendo o Proacesso, e
em relação à Cemig. Enquanto o governo federal não consegue
deslanchar na construção de hidrelétricas, já no Governo Aécio Neves
foram mais de dez hidrelétricas construídas pela Cemig. Quanto à
própria Cemig, que é respeitada no Brasil e fora do País, em uma
pesquisa feita pela Aneel com o usuário, ficou demonstrado ser ela
uma empresa séria e competente. Por causa disso a conta de luz está
barata? Não, o preço está alto, mas quem faz política com a crítica
insiste em querer ignorar que uma parcela extremamente expressiva...

Tentam responsabilizar o Governador, dizendo que, se a conta é
alta, é culpa do governo e que o imposto em Minas é mais alto.
Ignoram que grande parcela da população, justamente a camada mais
pobre, aquelas pessoas que consomem até 90kVA, não pagam um
centavo de imposto estadual. Mesmo esses mais pobres têm de pagar
imposto federal. Então, poderiam baixar a conta se o governo federal
se sensibilizasse e desse isenção dos seus impostos para aqueles
que realmente são mais pobres.

Não há polêmica em torno da queda da conta de energia. Só é
preciso ficar bem claro que quem estabelece o valor da conta de
energia elétrica, ano após ano, não é a Cemig nem o Governador
Aécio Neves, mas a Agência Nacional de Energia Elétrica, órgão do
governo federal. É ela que, em determinado momento, verifica que
tem de aumentar e, em outro, não. Se a Aneel faz essa análise em
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vista dos custos da empresa, a empresa consegue ser mais eficiente
e demonstrar que é possível baixar o preço. E, com certeza, deverá
fazê-lo. Já há estimativa de 9%, 9,5% de redução se ficar provado
que, mesmo com um custo menor, é possível continuar mantendo a
empresa eficiente, sem faltar energia elétrica para ninguém, e
continuar fazendo os investimentos necessários.

Aliás, Deputado Paulo Guedes e demais Deputados, o Luz para
Todos acabou de fazer mais 50 mil ligações. Estivemos em Araçuaí e
em outros Municípios onde ainda precisa ser feito muito em relação ao
Luz para Todos.

A Cemig foi a empresa que fez o maior número de ligações no Brasil
na zona rural, para o pobre, que não tem como pagar. Nenhuma outra
empresa fez isso em nenhum outro Estado da Federação. São
números concretos. Agora chegaremos à casa de 200 mil ligações, e
já foram aprovadas nesta semana, no Conselho da Cemig, mais 50
mil. Agora é preciso baixar o valor da conta. Mas, para isso, não é
necessário xingar nem agredir a empresa que é nossa, que é dos
mineiros. A empresa que o Deputado Antônio Júlio sempre defendeu
nesta Casa - e que defendo ao seu lado - não pode ser privatizada. É
esta a linha de raciocínio com a qual comungamos. Precisamos baixar
o custo da energia. O governo federal deveria ceder parte dos
impostos, pois o governo do Estado já o faz. É preciso ser mais
eficiente, e a Cemig está procurando ser. Acima de tudo é preciso que
tenhamos o bom-senso de não jogar pedra em nosso próprio telhado.
A Cemig é do povo mineiro.

Agradeço ao nobre Deputado Antônio Júlio. A minha observação
não tem paixão política. A Cemig não é do governo Aécio Neves nem
do PSDB, é de Minas, do povo mineiro. É muito ruim alguém ficar aqui
criticando a Cemig. Política é assim: é um processo de transição;
amanhã outro partido governará. Aí muda o discurso. Não, a Cemig é
de todos os mineiros. Temos de valorizar o que é nosso. A Cemig é
reconhecida fora de Minas, em todo o Brasil e fora do Brasil. Não é
possível que a Assembléia de Minas não reconhecerá o seu valor, o
valor dos seus funcionários, da sua equipe dirigente. Isso não significa
que batemos palmas para o valor da conta de luz. Queremos que este
baixe. Por isso fazemos um apelo à Aneel para que nos ajude, de fato,
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a reduzir os impostos federais.
O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado Domingos Sávio.

Falo com tranqüilidade sobre a Cemig porque tive a oportunidade de
levantar a promulgação da emenda à Constituição que proibia a venda
dos 51% daquela empresa. É uma luta antiga. Felizmente, é uma
empresa boa, rentável, que não precisa ter os lucros que tem. Até não
discuto a questão do ICMS, porque ela poderia cobrar os 30% e ter
uma energia mais barata. Nunca discuti imposto, porque infelizmente
a palavra está muito clara: é imposto. E imposto tem de se pagar. O
que estamos discutindo é a ineficiência de algumas coisas que têm
acontecido com a Cemig.

Depois que ela abriu o capital, Deputado Domingos Sávio - aí vem
nossa preocupação -, depois que ela abriu o capital, tivemos esse
aumento abusivo das contas de energia elétrica. Lembro-me de que o
Governador Itamar Franco brigava com a Copasa e com a Cemig, e
não permitia aumento, porque não havia justificativa. Hoje pagamos
essa energia elétrica baseada no dólar a R$3,52, porque eles diziam
que tinham de comprar energia de Itaipu a preço de dólar a R$3,52.
Mesmo o dólar com a R$1,75, lá ficou o preço. Essa é a discussão.
Com isso, aquelas pessoas que detêm as ações da Cemig, na
especulação da venda do excesso de energia... É isso o que vamos
discutir. Por que a Cemig ou a Eletrobrás têm energia para vender
para o Paulo Guedes, e não tem energia para tocar a empresa do
Deputado Weliton Prado? É isso que temos de discutir. Se ele quiser
tocar a empresa dele, vai ter de comprar energia de um terceiro, e não
da Cemig. Essa é a confusão que não estou conseguindo entender.
Você não compra mais da Cemig, você tem de comprar de um
terceiro. Precisamos dar um basta nisso. Se é culpa da Aneel, que
permite essa transação - e deve ser -, temos de fazer uma grande
movimentação neste país e não permitir que isso aconteça. Isso não é
privatização. Energia elétrica é questão de segurança nacional.
Deveria ser tratada como é tratado o combustível. Você pode ter uma
usina de biocombustível, de álcool, mas tem de fornecer para a
Petrobras, para que ela possa distribuir. Por que a energia elétrica tem
de passar pela mão de três ou quatro pessoas? Por que existe
empresário, Deputado Domingos Sávio, encerrando suas atividades
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para vender energia? Não se trata da Cemig, estou dizendo; é alguma
coisa errada que está nisso, e a Cemig acaba pagando a conta.
Precisamos fazer essa discussão, com propriedade, em defesa do
povo mineiro e do povo brasileiro. Não podemos permitir - e estamos
permitindo - que o capital venha massacrar a maioria da população.
Estou vendo aí esse crédito consignado. Todo o mundo está vendo de
quanto foi o lucro do banco. Quando o governo liberou, Doutor Viana,
tive o prazer de fazer um discurso na Comissão de Defesa do
Consumidor, alertando para isso tudo o que está acontecendo. O
Deputado Carlos Gomes não concordava comigo, e eu dizia que era
um absurdo o governo autorizar o crédito consignado sem definir as
taxas de juros, que no início eram 7,5%. O governo tomou várias
providências, e, na última reunião que tivemos aqui, na Assembléia,
disse para o pessoal dos bancos: “Ou vocês fazem um acordo com o
governo ou o Presidente Lula vai ter de ter isso como política e vai ter
de fazer uma intervenção nos bancos e suspender esses
pagamentos”. E não deu outra. O governo não fez isso diretamente,
mas fez indiretamente.

Então, Domingos Sávio, é essa a discussão que temos de ter. Eu
não discuto imposto. Não estou discutindo se é caro. Sobre imposto,
todo é caro. Ele já é imposto mesmo, e você é obrigado a pagar; mas
a questão da energia elétrica precisa receber uma atenção especial
do Parlamento, a começar por Minas Gerais, que sempre deu
exemplos quando se fala sobre energia elétrica. E não é desde agora.
Estou aqui há 16 anos. Já aconteceram várias e várias discussões. Na
época do Governador Eduardo Azeredo, tivemos de agir e reagir, e
fizemos uma emenda constitucional. Para que isso acontecesse,
deveria haver um plebiscito com a população de Minas Gerais.
Estamos lutando contra o capital não agora, mas desde lá de trás,
porque estão de olho nesse filé que é vender energia elétrica.

O Deputado Paulo Guedes (em aparte) - V. Exa. já se referiu ao que
eu ia dizer, mas eu, mais uma vez, lembro ao Deputado Domingos
Sávio que, da forma como ele apresenta os fatos, fica parecendo que
estamos aqui fazendo campanha contra a Cemig, o que não é bem
verdade. O que estamos fazendo aqui é um alerta. A Cemig é nossa.
Se ela é do povo mineiro, e se nós somos representantes do povo
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aqui, nesta Casa, não podemos aceitar que uma empresa que é do
povo seja usada contra o povo. A política que está sendo estabelecida
pela direção da Cemig é que está errada. Não podemos admitir que a
população pague taxas exorbitantes de energia, enquanto o mercado
financeiro fica especulando. Comprou em um leilão energia quase de
graça, e hoje está vendendo essa energia por 200 vezes mais o valor
pelo qual comprou, chegando ao ponto de empresas se darem ao luxo
de fechar as portas para vender energia, especular e ganhar dinheiro.
Esse tipo de coisa não podemos aceitar.

E mais, o Programa Luz para Todos, Deputado Domingos Sávio, é
conjunto: 70% dos recursos vêm do governo federal. Ao contrário do
que V. Exa. disse, em Minas Gerais o programa é um dos mais
atrasados no Brasil. Aqui é o único lugar em que o programa
emperrou. Nos outros Estados, o Luz para Todos já está chegando à
fase final. Em Minas Gerais, o programa ficou parado durante um ano,
por divergência com relação aos valores. Este é também o Estado
onde a Eletrobrás paga o preço mais caro por ligação. A Cemig cobra
o maior preço de tarifas do País. O programa ficou parado nesse
período justamente para que o valor fosse negociado, pois a Cemig
estava pleiteando um valor muito acima do que estava sendo pago a
outras companhias em outros Estados. Que isso fique bem claro.

Fazemos aqui essas reivindicações, pois, se se trata de uma
empresa do povo mineiro, que devemos defender e estamos
defendendo, não podemos admitir que ela, que é mantida com os
recursos do povo mineiro, não faça o dever de casa. Ainda há
pequenas cidades do interior onde milhares de pessoas usam o
candeeiro. O Programa Luz para Todos está resolvendo esse
problema nas cidades. Mas, e a população que vive na periferia, nos
bairros pobres das pequenas cidades da nossa região? Sei de
cidades que estão há cinco anos, seis anos, dez anos sem energia,
porque a Cemig só coloca energia se a Prefeitura pagar o poste, o
transformador e os cabos. Essa tem de ser a função de quem vende.
Quem vende tem de entregar o produto. Se a moda pega, teremos de
pagar para o funcionário do supermercado, além de pagar pelas
compras realizadas. Quem vende, deve entregar o produto. A Cemig
vende, mas, para entregar, temos de pagar tudo, até o frete. Esse tipo
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de coisa não pode acontecer. Precisamos estabelecer limites. Se é
uma empresa pública, os benefícios que ela produz devem chegar à
população. Se é uma empresa nossa, seus benefícios têm de chegar
para todos os mineiros. Dentro das cidades, não pode haver essa
desculpa, não é tão caro levar energia para os bairros pobres, porque
a infra-estrutura já existe, já está na cidade. É questão de se puxarem
um, dois ou três postes, mas essas pessoas ainda estão utilizando
candeeiro, o bico.

Nas pequenas cidades é comum, Deputado Antônio Júlio, uma
pessoa ter um padrão que serve a mais de cinqüenta casas. Todos
pagam mais caro, porque o fio esquenta, correndo-se o risco de
provocar problemas, de causar acidentes. Enfim, a Cemig tem de
fazer alguma coisa.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Minha fala é oportuna, é
justamente sobre o que disse o Deputado Paulo Guedes. O Deputado
Antônio Júlio acabou de fazer uma abordagem e até fico com suas
palavras. V. Exa. acabou de alertar sobre o absurdo que é uma
empresa comprar energia no mercado e depois vendê-la muito mais
cara, algumas vezes até fechando a própria fábrica para não gastar
energia e vendê-la para outro. O Deputado Paulo Guedes,
desenvolvendo um raciocínio de acusação à Cemig, disse que a
Cemig cobra caro do usuário, mas uma empresa comprou a energia
barata para vendê-la mais caro. Estou dizendo que não é correto com
a Cemig, com os mineiros nem com quem está nos vendo afirmar
isso. Claro que o Deputado Paulo Guedes, desenvolvendo a linha de
raciocínio do PT, quer fazer oposição ao Governo Aécio Neves. Mas
não pode culpar o Governo Aécio Neves e a Cemig, Deputado Paulo
Guedes, por uma coisa regulamentada pelo governo federal, pelo seu
governo, o do PT. O governo federal regulamentou o leilão de energia.
Não é a Cemig que faz o leilão. O leilão é feito pela Eletrobrás,
empresa dirigida pelo PT, pelo Lula. Qualquer empresa pode comprar
a energia. Depois, se ela resolver não utilizá-la, pode vendê-la mais
caro. Isso está acontecendo. A Cemig também está indignada, porque
não gosta disso.

O Deputado Antônio Júlio dizia, antes de conceder aparte ao
Deputado Paulo Guedes, que também está preocupado com isso,
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como eu estou. É por isso que digo que o discurso está ganhando um
calor partidário, para se atacar a Cemig. Por exemplo, insistem que a
Cemig está atrasada com o Programa Luz para Todos. Ora, tragam-
me os números. Digam-me qual foi o Estado da Federação ligou 200
mil propriedades. Provem na Assembléia qual outro Estado da
Federação ligou 200 mil propriedades neste governo além de Minas
Gerais, do governo Aécio Neves.

E mais do que isso: trago os números e provo que quem paga
efetivamente o Luz para Todos, em Minas Gerais, é o governo do
Estado e a Cemig, com cerca de 70% a 75%. É o contrário; o governo
federal, paga em torno de 25%. Por quê? O custo que o governo
federal repassa é igual para todos os Estados, é como se fosse uma
contribuição que ele dá por ligação. O governo federal não quer saber
se a ligação é de 1km de distância ou de 20km, Deputado Antônio
Júlio. O Deputado Paulo Guedes, que está no Norte de Minas, com
certeza tem sensibilidade suficiente para saber que não é justo deixar
o cidadão lá do Jequitinhonha, do Norte de Minas e de outros cantos
do Estado, que às vezes está há 20km da rede, sem receber o
benefício, pois a ajuda do governo federal é algo próximo a
R$3.000,00 por ligação. Uma ligação de 20km custará mais de
R$20.000,00, mas a Cemig liga, não importa se se trata de 1km ou de
20km.

A Cemig está atendendo o Luz para Todos ou somente quem está
pertinho? Se for seguir o programa do Lula, é só para quem está
pertinho, pois o valor que ele repassa é linear, é igual para todas as
ligações. Por isso, quando verificamos a conta final do custo... Não é a
Cemig que cobra pela ligação, é a empreiteira; quem ganha a licitação
dirá: “Faço 20km só por tantos mil, não farei pelo mesmo preço de
2km”. Conclusão: o custo médio das ligações em Minas Gerais é
maior, pois é um Estado que tem uma área territorial muito grande,
Municípios muito grandes, como João Pinheiro.

Então, Deputado Antônio Júlio, V. Exa. foi generoso, cedendo o seu
tempo, mas é para que a verdade prevaleça. Todos queremos que a
conta de luz baixe, mas, em virtude disso, não podemos bater na
Cemig, nos funcionários dela, porque ela uma empresa dos mineiros.
V. Exa. é um dos guerreiros que ajudou a mantê-la como uma das



805

empresas do povo mineiro, por isso termino parabenizando-o.
O Deputado Weliton Prado (em aparte) - É muito fácil de entender e

é muito injusto com o povo. Imaginamos um cidadão que vai a uma
padaria onde há um bolo fatiado em 10 pedaços e compra um pedaço
do bolo; quando vai pagar, deveria pagar pelo pedaço, mas tem de
pagar pelo bolo todo. Com a tarifa de energia, acontece o mesmo. O
consumidor residencial é responsável por consumir um pedaço do
bolo, que é aproximadamente 10% a 11%, mas o lucro da Cemig, só
com as residências, é de mais de 40%. O lucro da Cemig é de mais
de 40%. Então o cidadão consome um pedaço de bolo e, quando vai
pagar, tem de pagar o bolo todo. E para quem fica o restante do bolo?
Justamente para as grandes indústrias, não é para as pequenas, não;
são as grandes indústrias que ganham muito com a especulação.

Um outro ponto diz respeito à questão das redes. Por que a energia
em Minas é cara? Porque aqui temos fiação, rede que dá para dar
uma volta ao mundo, mas não dizem que quem faz todas essas redes
- V. Exa. conhece muito bem a realidade, principalmente a do poder
público municipal - são as Prefeituras. Então as Prefeituras fazem as
redes, e a Cemig liga. Para a Cemig ligar, a Prefeitura tem de dar a
rede. Da mesma maneira acontece com os empreendimentos
particulares. Às vezes, o dono do empreendimento tem de fazer toda
a rede, preparar tudo, e a Cemig fica responsável só para ligar. A
Cemig vai lá ligar? Não, não liga; só ligará depois que esse
empreendimento doar essa rede para a Cemig, é tudo de graça. E a
manutenção, a Cemig faz? Não, não faz. É muito pouco dinheiro. Não
faz porque a manutenção não é sua obrigação, para sobrar mais e
mais dinheiro para os acionistas, que são, em grande parte,
estrangeiros e não ficam aqui, no País, estão lá fora.

É claro, ninguém é bobo. Não adianta a gente partidarizar. Essa
questão é séria, é um serviço essencial. O povo está sofrendo, o povo
está revoltado, está indignado, e com muita razão. Precisamos ter
sensibilidade para entender que esse é o nosso papel de parlamentar.
Não precisamos ter medo de empresa poderosa. Vamos estar em
Brasília, amanhã, reunidos com a relatora do processo da Cemig aqui,
em Minas Gerais, com dirigentes da Aneel, para cobrar um
posicionamento. Por que não dá para entender nada? No “site” da
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Aneel, não conseguimos entender, compreender a linguagem, parece
grego. O “site” de outras concessionárias de energia é fácil, dá para
entender tudo. Porém, sobre o processo da Cemig, ninguém entende
nada, são números, percentuais, é linguagem técnica. Vamos cobrar
da relatora um posicionamento firme: por que não se cobra da Cemig
a disponibilização das informações de forma transparente? Obrigado,
Deputado.

O Deputado Antônio Júlio - Quero somente finalizar o meu
raciocínio. Essa discussão da Cemig não é de hoje. Quando houve,
por parte do governo Fernando Henrique, do PSDB, uma exigência do
Ministério obrigando a Cemig a se dividir em três, foi um dos maiores
absurdos que vi até hoje. O PT - vou criticar seu partido, Deputado
Weliton Prado - foi contra. Debatemos, debatemos, e o Governador
Itamar Franco foi obrigado a mandar o projeto para esta Assembléia.
Numa solenidade no Palácio, ele disse para todos nós que estávamos
presentes: estou cumprindo uma obrigação assinada pelo governo do
Estado - tinha a assinatura do governo, por isso tinha de ser
respeitada, não era uma assinatura de pessoa -, estou encaminhando
esta mensagem à Assembléia Legislativa e, se fosse Deputado, não
votaria a matéria. Era Presidente da Assembléia à época, entendi e
engavetei a matéria. O Deputado Rêmolo Aloise participou da CPI da
Cemig e sabe o que aconteceu. Veio o governo Lula, depois de três
anos, e obrigou o Governador Aécio Neves a mandar a mensagem
para criar a verticalização da Cemig, as três empresas. Questionei
isso muito aqui porque, na verdade, não existem três empresas,
porque os Diretores são os mesmos. Mudou apenas o contador para
atender a uma exigência do Ministério das Minas e Energia.

Precisamos retomar essa discussão, a Assembléia precisa ter
coragem de retomá-la, e com o aval do Governador Aécio Neves, até
mesmo para protegê-lo. Ele ajudou muito o Itamar Franco a não
permitir que seu próprio partido, o PSDB, vendesse Furnas. Ele foi um
dos que ajudaram. O Deputado Irani Barbosa participou ativamente de
todos os movimentos. O que está acontecendo na Cemig é uma
ditadura do capitalismo. Algumas coisas estão equivocadas. O
Deputado Irani Barbosa, a quem concedo um aparte, conhece isso
muito bem.
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O Deputado Irani Barbosa (em aparte) - Deputado Antônio Júlio, não
posso deixar de dar razão à fala de V. Exa. e ao aparte dos
Deputados Weliton Prado e Domingos Sávio; não posso deixar de dar
razão a nenhum dos três. Mas também não posso deixar de tecer
algumas críticas e fazer alguns comentários.

A tarifa de Minas é a mais cara do Brasil? É. Quem determina o
valor da tarifa de enegia elétrica de cada concessionária deste país?
Em Minas Gerais, temos a Cemig e a Cataguazes-Leopoldina,
autorizadas pela Aneel, agência reguladora de preços. Mas, para
beneficiar um Estado do Sul, para beneficiar um Estado do Centro-
Oeste, para beneficiar alguns, tem-se de manter uma tarifa elevada.

Quando o Governador Aécio Neves assumiu este Estado, a tarifa já
era uma das mais altas do País. As mesmas mazelas que
acompanham a grande empresa dos mineiros persistem por mais de
duas décadas já, e não é pouca coisa.

O Deputado Weliton Prado acabou de dizer várias coisas - tivemos
algumas conversas de bastidores -, e o mais grave é que hoje temos
uma empresa em Minas Gerais com quase 70% de seu capital
privatizado, porque a Cemig é detendora apenas do capital votante.

A empresa que foi vendida no mandato do ex-Governador Eduardo
Azeredo tem todas as suas ações penhoradas pela Justiça, porque
não pagou ao BNDS, mas levou os dividendos de Minas Gerais.
Praticou o estelionato em Minas Gerais com o apoio da sociedade e
desta Casa Legislativa. Sim, porque aqui foi votada a entrega da
Cemig ao capital estrangeiro. Eles não pagaram, deram o cano. Estão
penhoradas mais de 23 milhões de ações que pertencem ao
conglomerado americano que comprou a empresa.

Hoje se pratica extorsão contra o cidadão de Minas Gerais. Com
dinheiro público são feitas extensões de rede por todos os Municípios
do Estado, que depois são obrigados a fazer doações tanto para a
Companhia Energética de Minas Gerais, a nossa tão propalada
Cemig, quanto para a Companhia de Força e Luz Cataguazes-
Leopoldina, que, na beiradinha da Zona da Mata, está em 105 ou 107
Municípios. Essas empresas espoliam o capital mineiro, as Prefeituras
e os cidadãos.

O Luz para Todos, Deputado Domingos Sávio, é uma questão um
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pouco mais grave. Ao arrepio da determinação do Governador Aécio
Neves, que queria clareza naquela concorrência, a Cemig praticou um
dos atos mais horripilantes da história de Minas Gerais. Rejeitou 72
empresas credenciadas por ela, que já executavam obras em todo o
interior de Minas Gerais, para favorecer quatro grandes empreiteiras.

Aconteceu, sim, superfaturamento naquela concorrência, talvez um
dos fatos mais graves da história de Minas Gerais. O Governador
Aécio Neves determinou a paralisação das obras até que fossem
feitas novas concorrências, para, então, dar prosseguimento ao Luz
para Todos.

Estamos buscando os esclarecimentos necessários, mas tudo aquilo
aconteceu ao arrepio da lei e com a conivência de parte das leis de
Minas Gerais, porque as obras só se mantiveram quando a Cemig
anulou o primeiro edital de obra e a primeira concorrência. Por
denúncia do Ministério Público, percebeu-se que havia ilegalidade e
superfaturamento.

Quatro empreiteiras impetraram mandado de segurança. Uma
ganhou, três perderam. Retiraram o mandado de segurança, e as
obras prosseguiram, sob liminar.

Um Desembargador do Tribunal, desses que não participam de
panelas, cancelou a liminar, determinando a paralisação das obras.

Um Promotor, desses que já participam das panelas, contrário à
informação daquele parecer inicial do próprio Ministério Público que
condenava a concorrência, produziu a peça mais ordinária e corrupta
que já se viu neste Estado. Foi produzido em Minas Gerais por quatro
pessoas um Termo de Ajustamento de Conduta - TAC. Depois de
dada uma sentença que cancelou o edital, a concorrência e os
contratos daquelas empresas, esse Promotor determinou o
prosseguimento das obras, deixando de lado o fato de que estas eram
superfaturadas e que havia coisa espúria naquela concorrência e
decisões.

Após o Deputado Irani Barbosa ter impetrado uma ação na Justiça
Federal, Seção de Minas Gerais, a Cemig e os empreiteiros decidiram
paralisar a obra. Entrei contra a produção desse TAC em Minas
Gerais, que é uma verdadeira obra-prima da corrupção.
Continuaremos com isso. Todavia, Deputado Weliton Prado, muita
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coisa ainda está para ser esclarecida.
O Governador Aécio Neves precisa tomar providências urgentes na

Cemig. Se o mineiro paga a luz mais cara para que a Cemig saia
fazendo consórcios com empresas privadas ilegais, como no caso da
compra da Light; no caso das associadas para disputar a concorrência
do Rio Madeira; no caso de associações com empresas privadas -
aliás, em qualquer “site” podem-se buscar os parceiros da Cemig -; os
casos mais espúrios estão ligados à Alusa e à Orteng, empresas que
vivem hoje às custas da Cemig e do dinheiro do povo. Estamos
acompanhando tudo isso que estou dizendo por meio de ações
populares, que, aliás, são várias - e vamos entrar com mais. Está na
hora de o Governador Aécio Neves fazer uma revisão sobre o que
está ocorrendo na Cemig, que hoje está para ser apontada como uma
das empresas mais libertinas do País. Ela já pratica a Parceria
Público-Privada - PPP - 10 anos antes de a lei existir. Hoje mesmo fez
um pedido de certidão de informações, Deputado Doutor Viana, em
que, ao arrepio da lei, faz consórcios com empresas para disputar
rede de transmissão em nível nacional. Pior que isso é que essa
prática começou no governo Itamar Franco e se estende até agora.

Abelhudo como sou, fazendo uma pesquisa hoje na internet,
descobri que foi formado um consórcio entre Orteng, Alusa, Cemig e
Furnas. Furnas?! Furnas formando um consórcio com essas
empresas privadas - 51% são da Alusa e da Orteng; e 49%, da Cemig
e de Furnas. Será que o novo Presidente de Furnas, Secretário José
Pedro, produziu essas peças extraordinárias em Minas Gerais, que
estão hoje proliferando também no País? Pergunto como a MG-50,
por onde passa o Deputado Rêmolo Aloise todo final de semana -
aliás, às vezes vai por ar, mas, via de regra, vai por terra -, foi
privatizada? Uma Parceria Público-Privada, em que se faz uma
concorrência para escolher o parceiro que explorará aquela obra.

Deputado Doutor Viana, procure uma concorrência para escolher os
parceiros da Cemig. Esses parceiros serão encontrados, talvez, em
botecos e passando nas ruas. Não sei de que forma serão
encontrados, mas, coincidentemente, via de regra, a Orteng está
presente em tudo o que a Cemig realiza. Caso ela construa uma
cantina, a Orteng será sua parceira. Temos de esclarecer isso, porque
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o Governador Aécio Neves tem de dar mais atenção para o que está
acontecendo em Minas Gerais. A Cemig não pode expor o governo
Aécio Neves dessa forma, tendo em vista o que disse o Deputado
Weliton Prado e o que advertiu o Deputado Antônio Júlio. O que
acontece na Cemig é algo com que temos de nos preocupar muito,
porque, nessa empresa, estão sendo produzidas peças espúrias que
nunca existiram na história deste país, parodiando o nosso Presidente
Luiz Inácio Lula da Silva. Muito obrigado.

O Deputado Antônio Júlio - Agradeço as intervenções dos colegas.
Sr. Presidente, discutíamos o veto do Governador, que é bastante
interessante no que diz respeito a quase tudo o que dissemos, porque
impede que o Crea crie normas para instalação e manutenção do
sistema de ar condicionado de uso coletivo. Ele vetou esse projeto
porque a Cemig não tem energia elétrica para instalar mais ar
condicionado em nosso Estado. A discussão é importante, mas
infelizmente, mais uma vez, o parlamento foge à discussão dos
grandes temas quando envolvem, indiretamente, o nosso Governador,
mas principalmente a Cemig, que o Governador Aécio Neves tem de
olhar, pois isso explodirá. O Deputado Irani Barbosa tem falado sobre
isso, e temos alertado para o que está acontecendo na Cemig. Isso
não pode continuar, Deputado Doutor Viana. Agradeço a V. Exa. a
paciência de nos ouvir por mais de 1 hora, mas a discussão do tema é
importante e não pode ser encerrada hoje. Temos de continuar
discutindo, pois a questão é importante para os interesses do povo
mineiro.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para as extraordinárias de
amanhã, dia 20, às 9 e às 20 horas, nos termos do edital de
convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com
a ordem do dia já anunciada. Levanta-se a reunião.

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/2/2008
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Presidência do Deputado José Henrique
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: Ata - 2ª Parte

(Ordem do Dia): 2ª Fase: Discussão e Votação de Proposições:
Prosseguimento da discussão, em turno único, do Veto Total à
Proposição de Lei nº 18.024; discurso do Deputado Antônio Júlio;
registro de presença; questão de ordem - Inexistência de quórum para
a continuação dos trabalhos - Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento.

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

Carvalho - Dinis Pinheiro - Adalclever Lopes - Ademir Lucas - 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 -
Chico Uejo - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros -
Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma Diniz - Domingos Sávio -
Doutor Rinaldo - Elisa Costa - Elmiro Nascimento - Fábio Avelar -
Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo
Valadares - Inácio Franco - Jayro Lessa - Juninho Araújo - Leonardo
Moreira - Luiz Humberto Carneiro - Maria Lúcia Mendonça - Mauri
Torres - Neider Moreira - Paulo Cesar - Paulo Guedes - Pinduca
Ferreira - Rêmolo Aloise - Rômulo Veneroso - Ronaldo Magalhães -
Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Sebastião Helvécio - Vanderlei
Miranda - Walter Tosta - Wander Borges - Weliton Prado - Zé Maia.

Abertura
O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Às 9h13min, a lista de

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

1ª Parte
Ata

- O Deputado Sebastião Helvécio, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à
leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Parte (Ordem do Dia)
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2ª Fase
O Sr. Presidente - Nos termos do edital de convocação, a

Presidência vai passar à 2ª Parte da reunião, em sua 2ª Fase, com a
discussão e votação da matéria constante na pauta, uma vez que não
há matéria a ser apreciada na 1ª Fase.

Discussão e Votação de Proposições
O Sr. Presidente - Prosseguimento da discussão, em turno único, do

Veto Total à Proposição de Lei n° 18.024, que dispõ e sobre os
organismos geneticamente modificados no Estado. A Comissão
Especial perdeu prazo para emitir parecer. Designado relator em
Plenário, o Deputado Antônio Carlos Arantes opinou pela manutenção
do veto. Continua em discussão o veto. Com a palavra, para discuti-lo,
o Deputado Antônio Júlio.

O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Deputadas, o que nos trás aqui, nesta manhã de quarta-feira, é a
discussão do veto à Proposição de Lei n° 18.024, do  Sr. Governador,
que dispõe sobre os organismos geneticamente modificados no
Estado, matéria bastante polêmica. Uns entendem ser benéfica,
outros acham que poderá trazer problemas para a população. A
Assembléia Legislativa tem a oportunidade, mais uma vez, de analisar
essa matéria, discutindo o veto do Sr. Governador. É uma matéria
controversa, que o Pe. João sempre defendeu com muita clareza. Mas
também há os que não concordam com determinados tópicos, sendo
importante revê-los.

E a lei fala do veto, Deputado Getúlio Neiva, sobre proibição. Pode
ficar até um pouco cansativo, mas abordarei as proibições que hoje
ocorrem em todos os sentidos. Proíbe-se, hoje, a pessoa de usar a
cisterna, por meio do Igam; proíbe-se a pessoa de fazer irrigação em
sua pequena propriedade; proíbe-se a compra de bebidas ao longo
das estradas, nos supermercados, vendas e bares; proíbem-se,
Deputada Rosângela Reis, os motociclistas de usar capacetes, se não
tiverem algo refletor - nem sei como chama. Deve ser alguma
empresa multinacional que obrigou o Contran a tomar essa medida,
que também está a serviço das multinacionais deste Brasil.
Infelizmente, todos os organismos e órgãos de regulamentação deste
nosso Estado e deste nosso país estão a serviço do capitalismo, a
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serviço das multinacionais. Caso o motociclista use o capacete sem a
fita refletora, haverá uma multa de R$127,00. Que segurança isso
trará ao motociclista? Ele não verá essa fita refletora.

Deputado Getúlio Neiva, disseram que multariam se, no capacete,
não houvesse o selo do Inmetro. O que tem a ver selo de Imetro com
segurança de trânsito? Estamos assistindo a isso passivamente,
calados. Proibição é a palavra hoje imposta em nosso país. Devido à
incompetência do poder público, proíbe-se. É o mais fácil de se fazer.
De vez em quando, prende-se alguém. Digo de vez em quando,
porque há falta de fiscalização. Como não se consegue o aparato
necessário para fiscalizar, de vez em quando faz-se um flagrante,
chama-se a Rede Globo e outras emissoras, e prendem o Zé, que
vende bebida alcoólica. Em vez de combaterem os que bebem, estão
combatendo os que vendem bebida. Mas alguém pode querer
comprar para beber em sua casa, fazer uma festa de aniversário ou
outra comemoração qualquer. Vivemos uma hipocrisia e não
discutimos a questão.

Temos uma boa legislação de trânsito. Não adianta as pessoas
dizerem que a nossa lei de trânsito é branda. Ela não é branda, mas
mal aplicada, porque as nossas polícias rodoviárias federal e estadual
não têm instrumentos capazes de fazer uma fiscalização mais rígida.
Não adianta proibirem a venda de bebida alcoólica nas rodovias,
porque nada acontecerá. Estamos vendo o exemplo do Mineirão. Um
Promotor criou uma lei, ou melhor, fez uma recomendação, mas o
sujeito da Ademg não tem o poder de proibir a venda nem de fazer
termo de ajustamento de conduta. Não há lei federal que proíba o
consumo de bebida alcoólica em qualquer lugar.

O Sr. Presidente - Deputado Antônio Júlio, estamos discutindo o
Veto Total à Proposição de Lei nº 18.024, que trata de organismos
geneticamente modificados. Gostaria que V. Exa. voltasse ao assunto.

O Deputado Antônio Júlio - Estou falando sobre isso. Bebida
também é feita de milho, produto geneticamente modificado. A grande
bebida nos Estados se faz com milho. Essa é a discussão. Não fugirei
do tema. A bebida também pode modificar geneticamente as pessoas.
É proibido vender bebida alcoólica no Mineirão, mas, do lado de fora,
o torcedor que gosta de uma cerveja, até a hora do jogo, toma a
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bebida que trouxe dentro do seu carro. Estamos vivendo uma
hipocrisia, e ninguém reage. O veto do Governador sobre a pesquisa
e produção de transgênicos traz a discussão dessa proibição.
Deputado Getúlio Neiva, como fazer em várias cidades de Minas,
principalmente em sua região, as quais são cortadas por rodovias?
Quem tiver uma venda com a frente voltada para a estrada está
proibido de comercializar bebida alcoólica, mas, se a porta da venda
estiver na lateral, poderá vendê-la. Temos de proibir e ser rígidos em
relação aos motoristas bêbados. O motorista que dirigir bêbado,
mesmo sem ter cometido infração ou acidente, tem de ser punido
rapidamente. Assim, ninguém ficará cobrando do Ministério Público,
que inventa legislação, e do Judiciário. E nem sempre a pena para
esse motorista infrator deve ser administrativa. Tem de haver
condenação penal, que tem de ser aplicada imediatamente. A nossa
legislação de trânsito é boa. Ela prevê a apreensão do carro e a
detenção do motorista nas delegacias. Mas lá se paga uma fiança e
libera-se o infrator.

Ah, não damos conta de combater os genéricos, então combatemos
todo o mundo! Infelizmente, quando o poder público não tem
competência de agir, proíbe as pessoas de bem de ter o direito de ir e
vir, de fazer o que desejarem. Essas proibições não são para
prejudicar apenas os que bebem. Elas prejudicam toda a sociedade.
Há os que gostam de beber e os que não gostam. Essa é uma
discussão um pouco ideológica e não é o problema que estamos
vivendo. Hoje, o Secretário de Estado, até bem cauteloso, disse que
talvez pudesse implementar essa proibição em Minas Gerais.
Proibição que não vai passar no Congresso Nacional. É uma medida
provisória. Outro equívoco do Congresso, que não reage. Na chegada
da medida, o Presidente deveria devolvê-la ao Presidente da
República, porque não está de acordo com as normas constitucionais.
Se fosse possível resolver o problema dos transgênicos por medidas
provisórias, por decretos, seria muito mais tranqüilo. Infelizmente, a
classe política está de cabeça baixa. Não reage. Não pode discutir
porque não tem tempo, pois tem que ficar brigando para liberar verbas
do orçamento e para tentar resolver o problema de um companheiro
Prefeito. A discussão política não acontece. O debate desse veto não
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poderia ser apenas ideológico nem de interesses de um ou outro. É
uma discussão muito mais política: política de agricultura, de
fornecimento de alimentos, de saúde pública. E não fazemos nada.

Deputado Getúlio Neiva, veja a que ponto chegam as proibições em
nosso Estado. A imprensa bate palmas para isso, esquecendo-se de
que, em breve, estarão nas redações de jornais. Apesar de, em Minas
Gerais, já termos a censura prévia. Os jornalistas estão ficando
apavorados porque não conseguem fazer um bom jornalismo. O
Promotor disse que agora, nos jogos do Mineirão, não se pode mais
xingar. Tem que ficar assim: Hum! Hum!, Uuuu!, Hum! Hum! Não pode
falar, porque, se o fizer, são seis meses sem ir ao Mineirão. Vejam
que coisa fantástica. Ele reuniu os coitados das torcidas que nem
sequer tiveram o direito de conversar, de reclamar. Também certos
cantos, euforias do torcedor, estão proibidos. Não é fantástico? Eu
acho fantástico. Esse Promotor merece um pedestal em praça pública.
Ele vai mudar o comportamento das torcidas, proibindo, onde não
existe lei, o direito da manifestação.

Vou ficar chato. Vocês vão me ouvir todo dia. Temos que reagir.
Começar a reação pelo Parlamento mineiro, que sempre esteve na
vanguarda das grandes discussões. Não estamos discutindo.
Precisamos estar alerta. Todo o mundo manda no Estado, menos o
Poder Executivo, muito menos a Assembléia Legislativa. O Judiciário
foi engolido pelo Ministério Público. Hoje, principalmente na primeira
instância, quem define a sentença é o Ministério Público, o Promotor
local. E o Juiz não o enfrenta, aceita as imposições, ainda que
contrariem a legislação. O Promotor tem que resguardar a lei. Não
pode inventá-la. Entretanto, ele está inventando, e nós estamos
aceitando.

Demos uma lei delegada para o Governo, que modificou o sistema
de fiscalização ambiental de Minas Gerais. Está esse inferno no
Estado. Minas Gerais está andando de ré, está atrasada e assim
continuará, se nós, Poder Legislativo, não assumirmos nosso papel.
Hoje, o produtor rural tem medo até de andar com uma enxada na
mão ou com uma foice. Com vara de pescar, já não pode. Ele é
admoestado, multado em R$500,00, sem nenhum objetivo prático da
polícia. Apenas pensando em arrecadação e em proibição.
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Que ditadura é essa em que estamos vivendo? Que ditadura é essa
em que você, daqui a alguns dias, não terá liberdade de ir ao estádio
de futebol e dar um grito? O nosso time, o Clube Atlético Mineiro, que
não tem nos dado muitas alegrias, jogará em Uberaba, e todos
deverão estar calados. Mande seus amigos e eleitores ficarem
calados, porque, se eles xingarem o Atlético, ficarão seis meses sem
ir ao campo por ordem do Promotor. E vocês devem dizer a eles o que
podem cantar. Talvez possamos compor cantigas de igreja, talvez
seja interessante que nós mudemos, Deputado Gustavo Valadares, e
fiquemos calados e passivos. Às vezes, a pessoa quer fazer uma
manifestação e fica preocupada com a perseguição e com o que farão
com ela. Mais perseguido que fui, na época da ditadura... Lutamos
para ter liberdade, mas hoje a vemos escapulir. Para a liberdade da
fala, de ir e vir, de fazer o que quer, a cada hora, há uma proibição.
Estão discutindo a proibição de fumar. Agora será tudo proibido?
Daqui a uns dias - e isso já funciona em São Paulo -, se você tiver
uma placa de número ímpar, em certo dia, não poderá vir a Belo
Horizonte. Está certo, pois a questão do trânsito está ficando
complicada, mas, a cada hora, proíbem alguma coisa, cerceando o
cidadão no seu direito de ir e vir.

Quanto às propriedades rurais, hoje o governo faz um confisco em
nome do meio ambiente e de uma organização que não existe,
porque, em alguns lugares, você pode fazer o desmate e, em outros,
não. Por isso, talvez a discussão desse veto, Sr. Presidente - e não
estou fugindo da discussão, mas apenas lembrando alguns fatos -,
seja importante, porque a liberação, no meio ambiente, dos produtos
geneticamente modificados torna-se um pouco ideológica, sem
instrumentos de apoio à população. Por isso, ela está de cabeça
baixa; por isso, estamos de cabeça baixa. Nós, parlamentares, no
Estado e Município... Sobre o Município nem se fala. Se for continuar
da forma que está aí, se a política continuar no sistema que hoje foi
implantado, principalmente no nosso Estado de Minas Gerais, nessa
ditadura camuflada em que vivemos - falo com bastante tristeza -, não
haverá justificativa para a existência do Parlamento. Na ditadura, a
primeira coisa que fazem é fechar o Parlamento e, depois, a própria
imprensa, que hoje se aceita esse jogo em defesa do Poder
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Executivo.
Penso que o Poder Legislativo poderia tirar umas férias para mostrar

à população e à imprensa que tem um papel importante na
consolidação e na manutenção da democracia. Aqui todos sabem -
mesmo aqueles que criticam os parlamentares diariamente, tendo isso
até como profissão -, mas se esquecem de que, para toda dificuldade
da população em qualquer setor, a porta que se abre é a do
Parlamento. É aqui que há as manifestações, é aqui que conseguem
falar com o parlamentar, no corredor ou dentro do Plenário, pois há,
dentro da Assembléia Legislativa, liberdade para a imprensa.
Esquecem-se de que o nosso Poder é importante. Agora ele é
importante, a partir da hora em que começarmos a reagir.

Não estou falando sobre oposição, mas sobre uma discussão
política dos assuntos do nosso Estado, e um deles é o veto. A maioria
não quer discutir o veto que analisamos agora, e essa deveria ser
uma decisão política, uma discussão política. Ela é boa para o Estado,
ou para um grupo de empresários, ou para não sei quem? Temos de
ver, no conjunto da sociedade, o que é melhor para o povo mineiro. E
insistimos em não fazer essa discussão. Não temos mais tempo.
Preferimos acompanhar um Prefeito ou um Vereador na Secretaria a
fazer uma discussão política.

Não temos tempo para fazer isso. Não podemos fazer uma
discussão política sobre um projeto apenas porque temos um
compromisso em nossa base, e isso é mais importante. Mas isso não
pode ser mais importante, isso é importantíssimo na nossa vida. Estou
no sexto mandato eletivo e sei como isso funciona. Falo isso porque
pratico. Quando quero discutir algum projeto, ele passa a ser o mais
importante, apesar de ser uma briga, uma luta e uma discussão quase
unitária e pessoal, porque ninguém reage, ninguém fala nada.

Esse veto é uma discussão política. Estou apresentando todos os
parâmetros de proibição no Mineirão. Daqui a alguns dias, não
poderemos ir ao Mineirão com a camisa do Atlético, teremos que ir
com uma camisa branca camuflada, porque um Promotor acha que
deve ser assim. O que está acontecendo em relação às grandes
violências no estádios? Quero dizer uma coisa que incomodará muitas
pessoas: quando assistimos às cenas de violência no estádio pela
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televisão, quem é que está batendo na torcida? É a polícia que, para
dissolver alguma desavença, quebra o cacete em todos. Mas ninguém
fala nada.

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao Deputado Antônio Júlio
que volte à discussão do veto, pois V. Exa. está fugindo do assunto.

O Deputado Antônio Júlio - Aqui também haverá ditadura? Agora
mesmo vão mandar cortar a transmissão. Estou discutindo a
modificação transgênica e a modificação do cidadão que agora não
pode torcer mais. Estou dentro do tema do veto, porque essa
discussão não foi feita aqui. Não farei uma discussão científica, mas
de comportamento, baseada no veto que é a modificação do homem,
não é só dos alimentos.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Parabenizo V. Exa.
pelo seu pronunciamento. V. Exa., como eu, conhece bem a questão
do Mineirão e do futebol, os jogos nos finais de semana, que são o
principal lazer do belo-horizontino e do mineiro. Parabenizo-o pelo
pronunciamento que discute o veto à Proposição de Lei nº 18.024.
Não sei se V. Exa. teve oportunidade de acompanhar os jogos da
semi-final do campeonato carioca no último final de semana, em que o
Maracanã estava lotado nos dois jogos que aconteceram no sábado e
no domingo, com aproximadamente 60 mil pessoas no campo. Nos
dois jogos, os torcedores puderam tomar cerveja e levar bandeiras
para dentro do estádio.

Aqui, esse mesmo Promotor, que não tem coragem de debater na
Assembléia Legislativa a questão da cerveja nos estádios, proibiu
também as bandeiras nos estádios. O atleticano e o cruzeirense não
podem levar bandeiras para o estádio, porque isso está proibido. Além
de não poderem beber cerveja, não podem balançar as bandeiras.
Daqui a pouco não poderemos vestir a camisa do time, teremos que ir
ao estádio travestidos de qualquer outra coisa que não seja de
torcedor.

O Procurador-Geral, incomodado com essa situação e desinformado
sobre ela, concedeu uma entrevista muito infeliz na semana passada,
dizendo que este parlamentar estava falando demais. Deixo um
recado ao Procurador-Geral: continuarei falando. V. Exa. está
completamente desinformado a respeito das leis que tratam sobre as
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questões dos estádios de futebol. Fui eleito para estar aqui
reivindicando por uma parcela da população, que se sente insatisfeita
com uma proibição feita por um Promotor que não teve coragem nem
hombridade de vir à Assembléia Legislativa para debater a questão da
cerveja. Continuarei falando. Não devo nada a ninguém. O Ministério
Público pode vasculhar minha vida de cabeça para baixo, de um lado
para o outro, porque estou aqui cumprindo meu papel, Sr. Jarbas
Soares. Continuarei falando muito e incomodando V. Exa., até que
essas atitudes tomadas por parte do Ministério Público sejam
coibidas. Muito obrigado pelo aparte.

O Deputado Antônio Júlio - Obrigado, Deputado Gustavo Valadares.
Queria dizer ao nosso Presidente, para não incomodá-lo, que não
estou mudando o tema; estou apenas divagando sobre ele.

Na exposição de motivos do veto é dito o seguinte: “De fato, a Lei nº
11.405, de 2005, conhecida como Lei da Biossegurança, estipula
rigorosos critérios objetivos para o uso das técnicas de engenharia
genética e para a liberação de organismos geneticamente
modificados”. Hoje, as bebidas estão sendo geneticamente
modificadas. Essa é a discussão que estamos fazendo, quando
falamos de bebida. Essa discussão precisa acontecer, sem paixão,
baseada apenas em fatos. Quando, Deputada Maria Lúcia Mendonça,
aconteceu nesta Casa a audiência pública para tratar do assunto,
pudemos constatar que os dados apresentados à polícia - que,
depois, foram até recolhidos camufladamente - eram uma verdadeira
vergonha, uma verdadeira hipocrisia. Colocaram a desavença
pessoal, as ofensas verbais na categoria de ocorrências graves. O
Promotor está proibindo uma torcida de xingar a outra.

Ora, a quem estão querendo enganar? Se a Polícia Militar e a
Polícia Civil não têm competência para dar segurança aos torcedores
- e segurança é obrigação do Estado -, que, então, digam do que
estão precisando para cumprir seu papel: mais câmaras de
segurança, mais não sei quê. Mas não se pode proibir isso. Proíbem o
torcedor que está no Mineirão, mas liberam tudo lá fora e não dão
segurança a ninguém fora do estádio. Aliás, foi o que aconteceu há
pouco tempo. Torcedor que está fora do estádio não é o mesmo que
está dentro. A maioria dos torcedores mineiros que vão ao campo vão
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para ver futebol; não vão para criar problema. Dizem que, depois da
proibição, as famílias voltaram ao estádio. Não é verdade. As famílias
mineiras sempre freqüentaram os estádios de futebol. Nós, que somos
freqüentadores do Mineirão - eu, particularmente, estou sempre atento
a isso -, sei que essa é a verdade. Não estamos falando mentira.

Vejo que, às vezes, a polícia se incomoda e fica um pouco violenta
quando é vaiada. Mas é vaiada por quê? Há dois anos, por exemplo,
vi 60 policiais correrem atrás de um rapazinho que pulou da geral para
a arquibancada. A torcida tem de vaiar mesmo. A torcida vaia quando
corre aquele monte de policiais atrás de um torcedor que entra no
campo para vibrar. O povo não gosta disso. A polícia tem, sim, de
colocar a pessoa para fora do estádio; tem, sim, de penalizá-la, mas
não precisa de todo esse aparato. A violência é, na maior parte,
cometida pelos órgãos de segurança dentro do estádio. Do lado de
fora, companheiro, não temos nenhuma segurança. Do lado de fora, a
história é outra. Mas, aí, proíbe-se a venda de bebida dentro do
Mineirão - e essa bebida é apenas cerveja, porque ali não se vende
bebida de dose.

Nosso comportamento está geneticamente modificado, porque os
órgãos do governo determinam o que se pode ou não fazer. Até o
Corpo de Bombeiros manda e desmanda no Mineirão. Deputado
Antônio Carlos, V. Exa., que tem sido defensor do produtor rural, sabe
do que estamos falando quando nos referimos a dificuldades e a
proibições. Afirmo à imprensa - com certeza, ela está nos ouvindo em
várias redações - que isso é prenúncio de uma ditadura um pouco
mais grave do que a que já estamos vivendo. Estamos vivendo uma
ditadura coberta com a manta da liberdade e da democracia; manta
falsa, nada verdadeira. Tanto é que, nesta Casa, vários Deputados
gostariam de se manifestar, assim como eu estou fazendo agora, mas
não podem, porque, antes de descerem deste parlatório, o telefone já
está tocando para lhes chamarem a atenção. Estamos sendo vigiados
24 horas por dia, mas eu não me incomodo com isso. Vim, porque luto
pela democracia; vim, porque acredito na democracia, no Parlamento
e na importância da política para o povo brasileiro. Já dizia Ulysses
Guimarães: “Quem não gosta de política não gosta da vida”. E isso é
verdade. Então, temos de reagir. Alguém terá de reagir.
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Hoje, Deputado Getúlio Neiva, está estampada nos jornais a
renúncia de Fidel Castro. Fidel Castro tinha muitos defeitos, mas,
reconheçamos, tinha uma grande virtude: acreditava naquilo que
pregava e comandou um país como Cuba, com mãos de ferro, é
verdade. Tudo bem que somos contra isso, porque lá também não há
liberdade. Pode ter saúde, educação, mas tem muita fome, aquele
povo passa fome.

Há uma pobreza terrível. Não só de saúde e educação sobrevivem
os homens. Na verdade, sobrevivem num regime duro, mas ele tinha
convicção do que falava. Ele, às vezes, dava até exemplo do que
dizia. Estamos amendrontados e acuados.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência registra e agradece a presença, em

Plenário, do ex-Deputado Sidinho do Ferrotaco, hoje Prefeito de São
João del-Rei.

Questão de Ordem
O Deputado Antônio Júlio - Sr. Presidente, acho que o Sidinho

deveria vir aqui com o Parlamento cheio. Em sua homenagem, solicito
o encerramento, de plano, da reunião, por falta de quórum.

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de
quórum para a continuação dos trabalhos.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência encerra, nos termos do art. 244 do Regimento Interno,

a discussão, em turno único, do Veto Total à Proposição de Lei nº
18.024, uma vez que permaneceu em ordem do dia por seis reuniões.

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

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

* - Sem revisão do orador.

ATA DA 13ª REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES DE DIREITOS
HUMANOS E DE SEGURANÇA PÚBLICA NA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 21/8/2007
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Às 15h15min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Durval Ângelo, Luiz Tadeu Leite, Antônio Carlos Arantes e Domingos
Sávio (substituindo este ao Deputado Zé Maia, por indicação da
Liderança do BSD), membros da Comissão de Direitos Humanos;
Sargento Rodrigues, Paulo Cesar e Luiz Tadeu Leite, membros da
Comissão de Segurança Pública. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Durval Ângelo, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Sargento
Rodrigues, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada
por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a discutir e votar
proposições da Comissão. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, são aprovados requerimentos dos
Deputados Durval Ângelo e Sargento Rodrigues, em que pedem seja
solicitado ao Conselho Estadual de Defesa Social, à Chefia da Polícia
Civil, ao Comando-Geral da PMMG e ao Comando-Geral do Corpo de
Bombeiros Militar que dêem ciência das providências tomadas para a
edição de norma conjunta contendo instrução de conduta operacional
para o cumprimento da Lei nº 13.764, de 30/11/2000; Sargento
Rodrigues e Paulo Cesar, em que solicitam seja ouvida testemunha,
em caráter reservado, a respeito do desaparecimento de crianças e
adolescentes no Estado; e é aprovado relatório parcial sobre o
desaparecimento de crianças no Estado. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros das Comissões para a próxima reunião, em data
e horário a serem informados em edital, determina a lavratura da ata e
encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 21 de fevereiro de 2008.
Durval Ângelo, Presidente - Luiz Tadeu Leite - João Leite - Ruy

Muniz - Sargento Rodrigues - Carlos Pimenta.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

PARTICIPAÇÃO POPULAR NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 7/2/2008

Às 14h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
André Quintão, Eros Biondini e Gustavo Valadares, membros da
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supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado André Quintão, declara aberta a reunião e, em virtude da
aprovação de requerimento do Deputado Gustavo Valadares,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por
aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão presentes. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar matéria
constante na pauta e a tratar de assuntos de interesse da Comissão.
Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte ( Ordem do Dia ), compreendendo a
discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do
Plenário. Os pareceres sobre as Propostas de Ação Legislativas nºs
310 a 313, 320 a 325, 330, 335, 337, 339, 352, 354, 374, 375, 377,
378, 381 e 382/2007 deixam de ser apreciados em virtude da
aprovação do requerimento do Deputado Eros Biondini. 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 da Deputada Elisa
Costa e dos Deputados Carlin Moura e Almir Paraca em que solicitam
seja formulado apelo ao Governador do Estado e ao Secretário de
Estado de Desenvolvimento Social com vistas à criação da Comissão
Estadual de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades
Tradicionais, subsidiária da Comissão Nacional, e do Deputado Carlin
Moura em que solicita seja formulado apelo à Secretaria de Estado de
Educação com vista à suspensão da ordem que determinou a retirada
o Projeto Ribeiro de Abreu Social - Ribas - da Escola Estadual Bolivar
Tinoco Ribeiro. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência
agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros da
Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da
ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2008.
André Quintão, Presidente - Carlin Moura - Gustavo Valadares.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
TRANSPORTE, COMUNICAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS NA 2ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM
12/2/2008

Às 14h33min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Gustavo Valadares, Juninho Araújo e Inácio Franco, membros da
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supracitada Comissão. Havendo número regimental, o Presidente,
Deputado Gustavo Valadares, declara aberta a reunião e, em virtude
da aprovação de requerimento do Deputado Juninho Araújo, dispensa
a leitura da ata da reunião anterior, a qual é dada por aprovada e é
subscrita pelos membros da Comissão presentes. A Presidência
informa que a reunião se destina a apreciar a matéria constante na
pauta e a deliberar sobre proposições da Comissão e comunica o
recebimento da seguinte correspondência publicada no “Diário do
Legislativo”, nas datas mencionadas entre parênteses: ofícios dos Srs.
Marco Antônio Monteiro de Castro, Chefe da Polícia Civil, e Fabrício
Torres Sampaio, Subsecretário de Transportes, (19/1/2008); Carlos
Alberto Pavan Alvim, Subsecretário da Casa Civil, e Fernando
Guimarães Rodrigues, Superintendente Regional SREMG/DNIT
(31/1/2008). O Presidente acusa o recebimento das seguintes
proposições, em turno único, para as quais designou os relatores
citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.685/2007 (Deputado Gustavo
Valadares), 1.683 e 1.884/2007 (Deputado Juninho Araújo). Passa-se
à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e
a votação de proposições que dispensam a apreciação do Plenário.
Submetidos a votação, cada um por sua vez, são aprovados os
Requerimentos nºs 1.677; 1.701; 1.709; 1.710; 1.717 e 1.719/2007.
Registra-se a presença do Deputado Doutor Rinaldo. Passa-se à 3ª
Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a
votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados Délio
Malheiros em que solicita seja realizada reunião para, em audiência
pública, debater a proposta das Associações das Microrregiões de
Minas Gerais de os Municípios assumirem a manutenção das
estradas vicinais do Estado; seja encaminhada ao jornal “Estado de
Minas” voto de congratulações pelos seus 80 anos de fundação; Paulo
Cesar em que solicita seja realizada reunião conjunta com a
Comissão de Administração Pública para, em audiência pública,
debater o fechamento do Estádio Governador Magalhães Pinto,
denominado Mineirão, para a realização de obras de reforma, visando
à sua adequação às exigências da Fifa; Doutor Rinaldo, em que
solicita seja realizada reunião para, em audiência pública, debater o
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cronograma de obras na MG-050 e a solução de problemas relativos
aos Municípios que fazem limite com a rodovia e outras questões que
menciona. 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 fevereiro de 2008.
Gustavo Valadares, Presidente - Inácio Franco - Juninho Araújo.

ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE CULTURA NA
2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM

12/2/2008
Às 15h8min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Gláucia Brandão e os Deputados Dimas Fabiano e Agostinho Patrús
Filho (substituindo este à Deputada Rosângela Reis, por indicação da
Liderança do PV), membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, a Presidente, Deputada Gláucia Brandão, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Agostinho Patrús, dispensa a leitura da ata da reunião
anterior, a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da
Comissão presentes. A Presidência informa que a reunião se destina
a apreciar a matéria constante na pauta. Passa-se à 2ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Após discussão
e votação é aprovado em turno único o Projeto de Lei nº 1.558/2007
(relatora: Deputada Rosângela Reis). Submetido a votação, é
aprovado o Requerimento nº 1.713/2007. Passa-se à 3ª Fase da 2ª
Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de
proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua
vez, são aprovados requerimentos dos Deputados João Leite, em que
solicita seja feita visita da Comissão, em conjunto com a Comissão de
Direitos Humanos, à exposição "Os Desenhos das Crianças de
Terezin", na Biblioteca Pública Luiz de Bessa, em Belo Horizonte;
João Leite e Durval Ângelo em que solicitam seja realizada visita da
Comissão, em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos, à
Federação Israelita do Estado de Minas Gerais e ao Instituto Histórico
Israelita Mineiro, em Belo Horizonte. Cumprida a finalidade da reunião,
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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 fevereiro de 2008.
Dimas Fabiano, Presidente - Maria Lúcia Mendonça - Antônio Carlos

Arantes.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA
ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/2/2008

Às 9h20min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados
Elmiro Nascimento, Ademir Lucas, André Quintão, Domingos Sávio e
Inácio Franco, membros da supracitada Comissão. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Elmiro Nascimento, declara aberta
a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do Deputado
Inácio Franco, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e comunica o recebimento de ofício do
Sr. Vivaldo do Amaral e outros Vice-Diretores de Escolas Estaduais,
representantes da Superintendência Regional de Ensino de São
Sebastião do Paraíso, publicado no “Diário do Legislativo” de
19/1/2008. Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e a votação de proposições que
dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a votação, cada um
por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs 1.718/2007, 1.743,
1.744, 1.749 e 1.752/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do
Dia), compreendendo a discussão e a votação de proposições da
Comissão. Submetidos a votação, cada um por sua vez, são
aprovados requerimentos dos Deputados Paulo Cesar, em que solicita
seja realizada reunião conjunta com a Comissão de Transporte,
Comunicação e Obras Públicas, para debater sobre o fechamento do
Estádio Governador Magalhães Pinto para a realização de obras de
reforma; Domingos Sávio, em que solicita seja formulado voto de
congratulações à empresa Transportes Aéreos Portugueses - TAP -,
pela implantação de linha aérea ligando BH - Lisboa. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
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parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2008.
Elmiro  Nascimento,  Presidente - André Quintão - Ademir Lucas -

Domingos Sávio - Inácio Franco.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO,

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INFORMÁTICA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/2/2008
Às 10h12min, comparecem na Sala das Comissões as Deputadas

Maria Lúcia Mendonça e Ana Maria Resende e os Deputados Deiró
Marra e Carlin Moura, membros da supracitada Comissão. Havendo
número regimental, o Presidente, Deputado Deiró Marra, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado Carlin Moura, dispensa a leitura da ata da reunião anterior,
a qual é dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta e a deliberar sobre proposições
Comissão e comunica o recebimento de correspondência da Sra.
Mônica Mariz de J. Carvalho, Chefe da Divisão de Projetos do
Incra/MG, por meio da qual encaminha cópia de convênios celebrados
com o objetivo de escolarizar jovens e adultos; e de correspondência
publicada no “Diário do Legislativo”, nas datas mencionadas entre
parênteses: Srs. João Antônio Fleury Teixeira e Gerson Barros de
Carvalho, Diretor-Geral e Diretor de Projetos e Custos da Secretaria
de Estado de Transportes e Obras Públicas (7/12/2007); Sra. Maria
Helena da Silva Guthier, Procuradora-Chefe da Procuradoria Regional
do Trabalho, 3ª Região e Sr. Otávio Brito Lopes, Procurador-Geral do
Trabalho (19/1/2008); e Sr. Jarbas Antônio Ferreira, Secretário
Substituto da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e
Diversidade, do Ministério da Educação (31/1/2008). O Presidente
acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais
designou os relatores citados a seguir: Projetos de Lei nsº 1.881/2007,
em turno único (Deputado Deiró Marra); 1.046/2007, no 1º turno,
1.756 e 1.878/2007, em turno único (Deputada Maria Lúcia
Mendonça); 1.917/2007, em turno único (Deputado Carlin Moura);
1.877/2007, em turno único (Deputada Ana Maria Resende) e
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1.716/2007, no 1º turno (Deputado Vanderlei Jangrossi). Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2008.
Maria Lúcia Mendonça, Presidente - Ana Maria Resende - Carlin

Moura - Vanderlei Jangrossi.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE

FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/2/2008
Às 10h35min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Zé Maia, Jayro Lessa, Antônio Júlio, Lafayette de Andrada e
Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Carlin Moura. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Zé Maia, declara aberta a reunião,
dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e
solicita aos membros da Comissão presentes que a subscrevam. A
Presidência informa que a reunião se destina a apreciar a matéria
constante na pauta e a discutir e votar proposições da Comissão e
comunica o recebimento da seguinte correspondência, publicada no
“Diário do Legislativo” na data mencionada entre parênteses: ofícios
dos Srs. Daniel Silva Balaban, Presidente do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (21/12/2007 e 19/1/2008); Perly
Cipriano, Subsecretário de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos,
e Carmen Rocha Dias, Superintendente de Política do Trabalho
(21/12/2007); Luiz André Muniz, Superintendente de Administração,
Finanças e Gestão de Pessoas; Luiz Antônio Souza da Eira,
Secretário-Executivo do Ministério da Integração Nacional; Sérgio
Cândido Aparecido Pereira, Presidente da Câmara Municipal de
Francisco Sá; Henrique Duque de Miranda Chaves Filho, Presidente
da Adipes; Wilma Luiza Santana e Cleber Fernando de Almeida,
respectivamente, Gerente e Coordenador da Secretaria Nacional de
Segurança Alimentar e Nutricional (19/1/2008); Júlio César de Araújo
Nogueira, Secretário-Executivo substituto, do Ministério da Integração
Nacional; Márcio Antônio Portocarrero, Ordenador de Despesas da
Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário e Cooperativismo;
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Euvaldo Bittencourt Júnior, Gerente de Projeto da Subsecretaria de
Gestão da Política de Direitos Humanos; Luiz Navarro de Brito Filho,
Secretário-Executivo da Controladoria-Geral da União (31/1/2008);
Rodolfo Guimarães Filho, da Superintendência de Apoio à Infra-
Estrutura da Setop; Paulo Roberto Yog de Miranda Uchôa, Secretário
Nacional Antidrogas; Antônio Carlos Biscaia, Secretário Nacional de
Segurança Pública; Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário
Adjunto de Fazenda, e Luiz Cláudio Monteiro Morgado, Coordenador-
Geral de Finanças, Convênios e Contabilidade do Ministério do
Desenvolvimento Agrário (9/2/2008). O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 392/2007 (Deputado
Sebastião Helvécio); 532/2007 (Deputado Antônio Júlio); 1.690/2007
(Deputada Elisa Costa) e 1.803/2007 (Deputado Lafayette de
Andrada); Projeto de Lei Complenetar nº 37/2007 (Deputado Zé Maia)
e Projeto de Resolução nº 716/2007 (Deputado Sebastião Helvécio),
no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia),
compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão e
votação, é aprovado o parecer pela aprovação, no 2º turno, do Projeto
de Lei nº 1.817/2007 (relator: Deputado Antônio Júlio); e pela
aprovação, no 1º turno, do Projeto de Lei Complementar nº 37/2007
(relator: Deputado Zé Maia); e dos Projetos de Lei nºs 532/2007
(relator: Deputado Antônio Júlio) e 1.690/2007 (relator: Deputado
Antônio Júlio, em virtude de redistribuição), ambos na forma dos
Substitutivos nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça. O parecer
sobre o Projeto de Lei nº 596/2007, no 1º turno, deixa de ser
apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo relator,
Deputado Sebastião Helvécio. Os Projetos de Lei nºs 1.364 e
1.803/2007 são convertidos em diligência ao Detran-MG e à Gerência
Regional do Terminal Rodoviário de Belo Horizonte, atendendo-se a
requerimento do relator, Deputado Lafayette de Andrada, aprovado
pela Comissão. São retirados da pauta o Projeto de Resolução nº
716/2007 e o Projeto de Lei nº 392/2007, atendendo-se a
requerimentos dos Deputados Antônio Júlio e Sebastião Helvécio,
respectivamente, aprovados pela Comissão, e o Projeto de Lei nº
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864/2007, por determinação do Presidente da Comissão, por não
cumprir pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Elisa Costa - Jayro Lessa -

Lafayette de Andrada.
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ASSUNTOS
MUNICIPAIS E REGIONALIZAÇÃO NA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 13/2/2008
Às 16h1min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Weliton Prado, Ronaldo Magalhães, Ademir Lucas, Padre João e
Wander Borges, membros da supracitada Comissão. Está presente,
também, o Deputado Getúlio Neiva. Havendo número regimental, o
Presidente, Deputado Weliton Prado, declara aberta a reunião e, em
virtude da aprovação de requerimento do Deputado Ronaldo
Magalhães, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, a qual é
dada por aprovada e é subscrita pelos membros da Comissão
presentes. A Presidência informa que a reunião se destina a apreciar
a matéria constante na pauta, discutir e votar proposições da
Comissão e comunica o recebimento da seguinte correspondência:
ofícios dos Srs. Walter Mussolini Sarno, Prefeito de Maria da Fé, e
Tito Martins, Diretor Executivo de Assuntos Corporativos da
Companhia Vale do Rio Doce, publicados no “Diário do Legislativo”,
de 19/1/2008. O Presidente acusa o recebimento, no 2º turno, do
Projeto de Lei nº 32/2007, cuja relatoria evocou a si. 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 33/2007
(relator: Deputado Ademir Lucas). Passa-se à 2ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições que dispensam a apreciação do Plenário. Submetidos a
votação, cada um por sua vez, são aprovados os Requerimentos nºs
1.702, 1.715/2007 e 1.746/2008. Passa-se à 3ª Fase da 2ª Parte
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(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e a votação de
proposições da Comissão. A seguir, o Presidente submete a votação
o requerimento de autoria do Deputado Carlin Moura em que solicita
seja realizada reunião para debater, em audiência pública, a
implantação de aterro sanitário para receber o lixo recolhido em Belo
Horizonte, a coleta de esgoto de Nova Contagem, bem como a
construção de um presídio no Município de Esmeraldas. A votação é
adiada a requerimento do Deputado Ademir Lucas. Cumprida a
finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença dos
parlamentares, convoca os membros da Comissão para a próxima
reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de fevereiro de 2008.
Ronaldo Magalhães, Presidente - Wander Borges - Ademir Lucas.

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

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 19/2/2008
Às 9h30min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados

Dalmo Ribeiro Silva, Gilberto Abramo, Hely Tarqüínio, Neider Moreira
e Sebastião Costa, membros da supracitada Comissão. Está
presente, também, o Deputado Antônio Júlio. Havendo número
regimental, o Presidente, Deputado Dalmo Ribeiro Silva, declara
aberta a reunião e, em virtude da aprovação de requerimento do
Deputado 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 e acusa o recebimento das
seguintes proposições, para as quais designou os relatores citados a
seguir: Projetos de Lei nºs 1.955, 1.959, 1.960, 1.961, 1.969, 1.988,
1.995 e 2000/2008 (Deputado Gilberto Abramo); 1.953, 1.957, 1.958,
1.967, 1.970, 1.982, 1.991, 1.994 e 2.003/2008 (Deputado Sebastião
Costa); 1.968, 1.975, 1.983, 1.989 e 1.997/2008 (Deputado Delvito
Alves); 1.979, 1.993 e 2.002/2008 (Deputado Dalmo Ribeiro Silva);
1.972, 1.973, 1.976, 1.985, 1.986, 1.990 e 1999/2008 (Deputado Hely
Tarqüínio); 1.966, 1.978, 1.981, 1.987, 1.992 e 2.001/2008 (Deputado
Sargento Rodrigues); e 1.971, 1.974, 1.980, 1.984 1.998/2008
(Deputado Neider Moreira). Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte (Ordem
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do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre
proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Os Projetos de Lei nºs
170 e 171/2007 são retirados da pauta, atendendo-se a requerimento
do Deputado Gilberto Abramo, aprovado pela Comissão. Após
discussão e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os
pareceres pela constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade,
no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 618/2007 na forma do Substitutivo
nº 1 (relator: Deputado Gilberto Abramo); 1.431/2007 com a Emenda
nº 1 (relator: Deputado Dalmo Ribeiro Silva); 1.448/2007 com a
Emenda nº 1, 1.762, 1.900 e 1.939/2007, os três últimos na forma do
Substitutivo nº 1 (relator: Deputado Sebastião Costa); 1.706/2007 com
a Emenda nº 1 (relator: Deputado Hely Tarqüínio). Após discussão e
votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
inconstitucionalidade, pela ilegalidade e pela antijuridicidade, no 1º
turno, dos Projetos de Lei nºs 1.378/2007 (relator: Deputado Neider
Moreira, em virtude de redistribuição); 1.519/2007 (relator: Deputado
Dalmo Ribeiro Silva); 1.736/2007 (relator: Deputado Hely Tarqüínio);
1.794/2007 (relator: Deputado Neider Moreira) e 1.969/2007 (relator:
Deputado Gilberto Abramo). Na fase de discussão do parecer do
relator, Deputado Sebastião Costa, que conclui pela
constitucionalidade, pela legalidade e pela juridicidade do Projeto de
Lei nº 1.444/2007, na forma do Substitutivo nº 1, no 1º turno, o
Presidente defere o pedido de vista do Deputado Gilberto Abramo. O
Projeto de Lei nº 1.963/2007 é retirado de pauta por falta de
pressupostos regimentais. Cumprida a finalidade da reunião, a
Presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os
membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a
lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues - Delvito Alves

- Sebastião Costa - Hely Tarqüínio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº 379/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório
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O projeto de lei em análise, decorrente do desarquivamento do
Projeto de Lei nº 3.465/2006, a requerimento do Deputado Paulo
Cesar, tem por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho de
Segurança Pública e Integração Social de Amparo do Serra -
Consepis-AS -, com sede no Município de Amparo do Serra.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 16/3/2007 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 379/2007 tem por finalidade declarar de utilidade

pública o Conselho de Segurança Pública e Integração Social de
Amparo do Serra - Consepis-AS -, com sede no Município de Amparo
do Serra.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
30 que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão
remuneradas; e no art. 32 (ver alteração) que, na hipótese de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade com
idêntica finalidade ou que lhe seja assemelhada.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 379/2007.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

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

1.700/2007
Comissão de Constituição e Justiça
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Relatório
De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública o Movimento de Crianças e
Adolescentes - Movicat -, com sede no Município de Ipatinga.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 19/10/2007 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.700/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Movimento de Crianças e Adolescentes, com sede
no Município de Ipatinga.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
1º, inciso III, que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não
serão remuneradas; e no art. 22 que, na hipótese de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.700/2007.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

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

1.735/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe
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visa declarar de utilidade pública a Associação de Saúde, Emprego,
Esporte e Lazer de Betim - Aseelb -, com sede no Município de Betim.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.735/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação de Saúde, Emprego, Esporte e Lazer de Betim, que tem
por finalidade fomentar atividades de inclusão social e de
consolidação da cidadania por meio da formação de grupos de
convivência, do desenvolvimento de projetos de educação e
promoção da saúde, do esporte e da cultura.

Presta assessoria em iniciativas de interesse social, especialmente
aquelas que objetivam a abertura de espaço no mercado de trabalho e
formação de renda. Além disso, executa trabalhos técnico-científicos e
elabora pesquisas, conferências, simpósios e reuniões voltadas para o
estudo das questões sociais.

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

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

1.735/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.739/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado João Leite, o projeto de lei em tela tem por
objetivo declarar de utilidade pública a Comunidade Terapêutica
Morada da Paz, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 1º/11/2007 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.
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Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.739/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Comunidade Terapêutica Morada da Paz, com
sede no Município de Belo Horizonte.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
23 (ver alteração) que as atividades dos seus Diretores, Conselheiros
e colaboradores não serão remuneradas, e, no art. 29, que, na
hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente será
destinado a entidade congênere com personalidade jurídica.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.739/2007.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

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

1.889/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

Relatório
De autoria do Deputado Gilberto Abramo, o projeto de lei em

epígrafe visa declarar de utilidade pública a Sociedade Beneficente
Lar do Amor de Deus, com sede no Município de Itaobim.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.889/2007 pretende declarar de utilidade pública



837

a Sociedade Beneficente Lar do Amor de Deus, com sede no
Município de Itaobim, que tem por finalidade apoiar pessoas excluídas
pela família ou pela sociedade, acolhendo-as em abrigos,
principalmente adultos com idade avançada e portadores de
necessidades especiais.

Fornece alimentação aos assistidos e a todos os necessitados que a
ela recorrem, proporcionando-lhes atividades pedagógicas e
ocupacionais.

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

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

1.889/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.929/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
epígrafe visa declarar de utilidade pública a Associação Beneficente
de Apoio à Comunidade - Abaco -, com sede no Município de Poços
de Caldas.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.929/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Beneficente de Apoio à Comunidade, com sede no
Município de Poços de Caldas, que tem por finalidade promover a
assistência ao idoso, por meio de sua integração social, da educação
social, intelectual, moral, religiosa e cívica.

Tem ainda o objetivo de promover a assistência às mães, às
gestantes e às crianças. Além disso, realiza cursos de orientação, de
informática e profissionalizantes, como corte e costura, bordado,
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pintura, trabalhos em madeira e tear.
Isso posto, acreditamos ser a instituição merecedora do título de

utilidade pública.
Conclusão

Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.929/2007, em turno único.

Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Elisa Costa, relatora.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.936/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria da Deputada Gláucia Brandão, o projeto de lei em
epígrafe visa declarar de utilidade pública a Associação Amigos da
Criança - Fazenda da Criança, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.936/2007 pretende declarar de utilidade pública

a Associação Amigos da Criança - Fazenda da Criança, com sede no
Município de Belo Horizonte, que tem por finalidade promover a
educação de menores até 17 anos, carentes, abandonados,
marginalizados ou órfãos.

É propósito da entidade proporcionar às crianças sob sua
assistência ambiente seguro e saudável, onde possam desenvolver
suas capacidades, promovendo sua integração com a família e a
integração da instituição com a comunidade, contribuindo para a
harmonia social.

De acordo com seu propósito assistencial e educativo, oferece-lhes
tratamento médico-pediátrico, psicológico e dentário; formação
profissional em mecânica, eletricidade, eletrônica e hidráulica, de
padeiro e confeiteiro.

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

Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.936/2007, em turno único.

Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Antônio Carlos Arantes, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.954/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Elmiro Nascimento, o projeto de lei em tela
tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação das
Folias de Reis de Patos de Minas e Região, com sede no Município de
Patos de Minas.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/12/2007 e
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
referentes à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.954/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação das Folias de Reis de Patos de Minas e Região, com
sede no Município de Patos de Minas.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem
personalidade jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 22 do seu estatuto determina que as
atividades dos dirigentes, conselheiros, associados e instituidores não
serão remuneradas e o art. 23 preceitua que, no caso de sua
dissolução, os bens remanescentes serão entregues a instituição
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congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.
Conclusão

Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 1.954/2007.

Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

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

1.972/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 1.972/2007, da Deputada Rosângela Reis, tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Apoio ao
Portador de Epilepsia - Aape -, com sede no Município de Ipatinga.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 21/12/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.972/2007 tem por objetivo declarar de utilidade

pública a Associação de Apoio ao Portador de Epilepsia, com sede no
Município de Ipatinga.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade é dotada de personalidade jurídica, funciona há mais
de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
prestam seus serviços gratuitamente.

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 6º, item 5, que,
caso seja ela dissolvida, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere, registrada no Conselho Nacional de Assistência
Social ou a instituição pública, e o art. 14, parágrafo único, dispõe que
ela não remunera seus diretores e conselheiros.

Conclusão
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Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
legalidade do Projeto de Lei nº 1.972/2007.

Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

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

1.975/2007
Comissão de Constituição e Justiça

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação Esportiva
Candeense, com sede no Município de Candeias.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 28/12/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.975/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação Esportiva Candeense, com sede no Município
de Candeias.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no parágrafo único do
art. 65, que, em caso de sua dissolução, seus bens serão destinados
a entidade congênere, legalmente constituída e portadora do título de
utilidade pública estadual, e, no art. 76, que não serão remunerados
os dirigentes, conselheiros, associados e instituidores.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.975/2007 na forma apresentada.
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Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

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

1.986/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

tem por objetivo declarar de utilidade pública o Conselho  Comunitário
de  Segurança Pública de Ijaci - Consepi -, com sede nesse Município.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2008 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.986/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública o Conselho Comunitário de Segurança Pública de
Ijaci - Consepi -, com sede nesse Município.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
30 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
reverterá a entidade congênere, e, no art. 34, que as atividades dos
seus Diretores e Conselheiros não serão remuneradas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.986/2008.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Sargento Rodrigues - Sebastião Costa.
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PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.003/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, o projeto de lei em
tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Ação
Mineira para a Educação - AME -, com sede no Município de Belo
Horizonte.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 9/2/2008 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.003/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação Ação Mineira para a Educação, com sede no
Município de Belo Horizonte.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua Diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 43, que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituições legalmente constituídas que tenham objetivo social
semelhante, com atividades preponderantes no Estado e devidamente
registradas no Conselho Nacional de Assistência Social; e, no art. 47,
que os Diretores e Conselheiros exercerão suas atividades sem
receber nenhuma remuneração.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.003/2008.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito
Alves - Hely Tarqüínio.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
2.022/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em tela tem
por finalidade declarar de utilidade pública a Associação de
Desenvolvimento Rural de Colônia, com sede no Município de Onça
de Pitangui.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/2/2008 e
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
referentes à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.022/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação de Desenvolvimento Rural de Colônia, com sede no
Município de Onça de Pitangui.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem
personalidade jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 30 do seu estatuto determina que as
atividades dos Diretores, Conselheiros e associados serão
inteiramente gratuitas, e o art. 43 preceitua que, no caso de sua
dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a entidade de
fins não econômicos ou a instituição municipal, estadual ou federal de
fins idênticos ou semelhantes.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e
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legalidade do Projeto de Lei nº 2.022/2008.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

Alves - Sebastião Costa - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.398/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Dinis Pinheiro, o projeto de lei em epígrafe
estabelece a obrigatoriedade de os Centros de Formação de
Condutores destinarem e adaptarem veículos para aprendizagem de
pessoas portadoras de deficiência física.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 14/7/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça, do Trabalho, da
Previdência e da Ação Social e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Cabe agora a esta Comissão, nos termos do art. 102, III, “a”,
combinado com o art. 188 do Regimento Interno, analisar a matéria
quanto aos seus aspectos de juridicidade, constitucionalidade e
legalidade.

Fundamentação
Consoante dispõe o projeto, os Centros de Formação de Condutores

que possuírem uma frota superior a dez veículos ficam obrigados a
destinar e a adaptar um veículo para aprendizagem de pessoas
portadoras de deficiência física.

Entendemos que a proposta tem raízes em princípios que buscam
promover a dignidade da pessoa humana, a integração social do
portador de deficiência, estando em estrita consonância com os
ditames da Constituição da República, como veremos a seguir.

O art. 24, XIV, da Carta Magna estabelece que caberá ao Estado
legislar concorrentemente sobre “proteção e integração social das
pessoas portadoras de deficiência”, cumprindo-lhe, ainda, a tarefa de
concretizar, mediante políticas públicas, a “proteção e garantia das
pessoas portadoras de deficiência”, nos termos do art. 23, II, do citado
diploma legal.

A Constituição da República prevê, ademais, em seu art. 203, IV,
que a habilitação e a reabilitação dessas pessoas e a promoção de
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sua integração na vida comunitária constituem objetivos da
assistência social. Não por acaso, segundo a mesma Norma
Fundamental, a ordem econômica deverá ter por finalidade assegurar
a todos existência digna, tendo como princípios relevantes a função
social da propriedade e a dignidade da pessoa humana.

Na esfera estadual, observamos que a Constituição dispõe, no art.
224, sobre o dever do Estado de assegurar condições de integração
social ao portador de deficiência.

Como se vê, a proposição em estudo insere-se nesse contexto de
proteção do portador de deficiência física, buscando conferir
densidade normativa a disposições previstas em termos mais
genéricos nos textos constitucionais, os quais servem de balizamento
para a atuação legiferante no plano estadual.

Ademais, embora decisão da Suprema Corte não diga respeito a
caso idêntico ao tratado no projeto de lei em exame, vale citar a
ementa do acórdão proferido na Medida Cautelar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade nº 903/MG, referente à Lei nº 10.820, de 1992,
deste Estado, que obrigava as empresas concessionárias de
transporte coletivo intermunicipal a promover adaptações nos veículos
com o fito de facilitar o acesso e a permanência dos portadores de
deficiência física. Entendeu-se, na citada decisão, o seguinte:

“Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei nº 10.820/92 do Estado
de Minas Gerais - Pessoas Portadoras de Deficiência - Transporte
Coletivo Intermunicipal - Exigência de adaptação dos veículos -
Matéria sujeita ao domínio da legislação concorrente - Possibilidade
de o Estado-Membro exercer competência legislativa plena - Medida
Cautelar por despacho - Referendo recusado pelo Plenário - O
legislador constituinte, atento à necessidade de resguardar os direitos
e os interesses das pessoas portadoras de deficiência, assegurando-
lhes a melhoria de sua condição individual, social e econômica - na
linha inaugurada, no regime anterior, pela E.C. n. 12/78 -, criou
mecanismos compensatórios destinados a ensejar a superação das
desvantagens decorrentes dessas limitações de ordem pessoal. - A
Constituição Federal, ao instituir um sistema de condomínio legislativo
nas matérias taxativamente indicadas no seu art. 24 - dentre as quais
avulta, por sua importância, aquela concernente à proteção e à
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integração social das pessoas portadoras de deficiência (art. 24, XIV) -
, deferiu ao Estado-membro, em “inexistindo lei federal sobre normas
gerais”, a possibilidade de exercer a competência legislativa plena,
desde que “para atender as suas peculiaridades” (art. 24, § 3º). A
questão da lacuna normativa preenchível. Uma vez reconhecida a
competência legislativa concorrente entre a União, os Estados-
membros e o Distrito Federal em temas afetos às pessoas portadoras
de deficiência, e enquanto não sobrevier a legislação de caráter
nacional, é de admitir a existência de um espaço aberto à livre
atuação normativa do Estado-membro, do que decorre a legitimidade
do exercício, por essa unidade federada, da faculdade jurídica que lhe
outorga o art. 24, § 3º, da Carta Política”.

Por fim, apresentamos, ao final deste parecer, o Substitutivo nº 1,
com o fito de adequar o projeto à técnica legislativa, esclarecendo, na
oportunidade, que, em obediência ao Regimento Interno, esta
Comissão, em sua esfera de competência, aprecia a proposição
exclusivamente sob o aspecto jurídico-constitucional, cabendo a
avaliação da conveniência e da oportunidade da matéria às comissões
de mérito, como, por exemplo, o critério, fixado no art. 1º, referente ao
número de veículos que compõem a frota dos Centros de Formação
de Condutores.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.398/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Obriga os Centros de Formação de Condutores a destinar e a

adaptar veículos para aprendizagem de pessoas portadoras de
deficiência física.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os Centros de Formação de Condutores que

possuírem frota superior a dez veículos obrigados a destinar e a
adaptar um veículo para aprendizagem de pessoas portadoras de
deficiência física.

Parágrafo único - Para atender ao disposto no “caput” deste artigo,
os Centros de Formação de Condutores terão prazo de cento e oitenta
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dias.
Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às

penalidades previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.431/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Alberto Pinto Coelho, a proposição em
epígrafe visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Diamantina o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou.
Agora, vem a este órgão colegiado, a fim de receber parecer quanto a
possível repercussão financeira que poderá originar, conforme dispõe
o art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 1.431/2007 de autorizar a transferência ao

Município de Diamantina de um terreno edificado com área de
1.416,41m², situado naquele Município.

O referido bem foi incorporado ao patrimônio do Estado em 1912 e
hoje é utilizado pela Prefeitura Municipal, por meio de contrato de
cessão de uso, com vigência de 20 anos.

De acordo com o parágrafo único do art. 1º da proposição, a área a
ser doada destina-se à implantação de um centro cultural, portanto,
em consonância com o interesse daquela comunidade. Além disso, a
proposição prevê, no art. 2º, a reversão do bem ao patrimônio do
Estado, se, no prazo de três anos, não lhe tiver sido dada a finalidade
prevista.

Saliente-se que a autorização legislativa para a alienação de bem
público decorre da exigência contida na Lei Federal nº 4.320, de 1964,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
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controle dos Orçamentos e dos Balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal, em especial o § 2º de seu art. 105, ao
estabelecer que a movimentação dos valores pertencentes ao ativo
permanente do Tesouro só pode ser realizada com a referida
autorização.

Cabe ressaltar que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos
e não acarreta despesas para o erário, portanto, não implica
repercussão na Lei Orçamentária.

De resto, cumpre esclarecer que a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, tem por fim corrigir dados
cadastrais do imóvel.

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

1.431/2007, no 1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2008.
Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Sebastião Helvécio -

Weliton Prado.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.448/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Mauri Torres, o projeto de lei em tela tem
por objetivo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Ferros
o imóvel que especifica.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade com a Emenda nº 1, que apresentou.
Agora, vem ela a este órgão colegiado a fim de receber parecer
quanto a possível repercussão financeira que poderá originar,
conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 1.448/2007 de conceder autorização

legislativa para que o Poder Executivo possa doar ao Município de
Ferros um imóvel constituído de um prédio denominado Edifício
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Vereador Padre Lage, localizado nesse Município, com a finalidade de
abrigar a Câmara Municipal.

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão manifestou-se
favoravelmente à alienação, esclarecendo que atualmente o imóvel
abriga o Legislativo Municipal e dois órgãos públicos estaduais.
Solicitou que fosse assegurado o prosseguimento do funcionamento
desses órgãos no local, após a transferência de domínio. Com
objetivo de ampliar a finalidade da proposição, a Emenda nº 1,
apresentada pela Comissão de Constituição e Justiça, dá nova
redação ao parágrafo único do art. 1º.

Ressalte-se que, atendendo ao interesse público que deve revestir a
alienação de bens públicos, o art. 2º do projeto determina que o
imóvel reverterá ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de três
anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação estabelecida.

Do ponto de vista financeiro, a autorização legislativa para a
alienação de bem público decorre de exigência contida na Lei Federal
nº 4.320, de 1964, que estatui normas gerais de direito financeiro para
elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos
Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, em especial no § 2º de
seu art. 105, ao estabelecer que a movimentação dos valores
pertencentes ao ativo permanente do Tesouro só pode ser realizada
com a referida autorização.

Cabe ressaltar que a matéria em questão atende aos preceitos
legais que versam sobre a transferência de domínio de bens públicos,
além de não representar despesas para o erário e não acarretar
repercussão na Lei Orçamentária.

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

1.448/2007 no 1º turno, com a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Sebastião Helvécio, relator - Antônio Júlio -

Weliton Prado.
PARECER PARA O 1° TURNO DO PROJETO DE LEI N° 1.686/ 2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
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Relatório
A proposição em tela é de autoria do Deputado Domingos Sávio e

tem por escopo autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de
Conceição da Barra de Minas o imóvel que especifica.

Examinada a matéria preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, esta a considerou jurídica, constitucional e
legal com a Emenda nº 1, que apresentou. Cabe agora a este
colegiado analisar a proposição no âmbito de sua competência,
conforme o disposto no art. 188, c/c o art. 102, VII, “d”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.686/2007 tem por objetivo autorizar o Poder

Executivo a transferir ao Município de Conceição da Barra de Minas
um imóvel com área de 598,50m², situado na Rua São José, nesse
Município, doado ao Estado em 1964 pelo mesmo ente federativo,
então denominado Município de Cassiterita.

Em defesa do interesse público, o parágrafo único do art. 1º do
projeto prevê que o imóvel será destinado à construção de uma casa
de música, para incentivar o talento de jovens do Município e região.
No mesmo sentido, o art. 2º do projeto de lei em causa prevê a
reversão do imóvel ao patrimônio do Estado, se, findo o prazo de
cinco anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não
lhe tiver sido dada a destinação prevista no projeto.

Cabe ressaltar que o projeto de lei em análise se encontra de acordo
com o § 2º do art. 105 da Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatui
normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
Orçamentos e dos Balanços da União, dos Estados, dos Municípios e
do Distrito Federal e exige autorização legislativa específica para a
movimentação dos valores pertencentes ao ativo financeiro do Estado.

Assim, do ponto de vista financeiro, a proposição atende aos
preceitos legais que versam sobre a transferência de domínio de bens
públicos, além de não representar despesas para o erário nem
acarretar repercussão na Lei Orçamentária.

Finalizando, ressaltamos que a Emenda nº 1, apresentada pela
Comissão de Constituição e Justiça, tem o objetivo de dar nova
redação ao art. 1º, para retirar do texto dados desnecessários à
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elaboração da norma e especificar o imóvel pelos dados de seu
registro original.

Conclusão
Diante do exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei n°

1.686/2007, no 1° turno, com a Emenda nº 1, apresen tada pela
Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio, relator - Sebastião Helvécio -

Weliton Prado.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.782/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Délio Malheiros, o projeto de lei em epígrafe
torna obrigatória a divulgação, pelos hospitais das redes pública e
privada de saúde do Estado, de informação sobre seu Índice de
Infecção Hospitalar.

Publicado no “Diário do Legislativo” de 9/11/2007, foi o projeto
distribuído às Comissões de Constituição e Justiça e de Saúde para
receber parecer.

Preliminarmente, o projeto vem a esta Comissão para ser apreciado
quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise pretende obrigar os hospitais do Estado a

divulgar informação atualizada sobre o Índice de Infecção Hospitalar
verificado no estabelecimento.

Sem adentrar o mérito da proposição, o que será feito pela
Comissão de Saúde no momento oportuno, é importante ressaltar que
existe, atualmente, em diversos países, entre os quais o Brasil, forte
pressão de grupos organizados da sociedade para que se tornem
públicos os dados sobre infecção hospitalar.

Primeiramente, no que toca à competência do Estado para tratar da
matéria, deve-se reconhecer que o tema diz respeito tanto à saúde
quanto ao consumo, estando, portanto, inserido no campo da
legislação concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal.
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No caso da proteção e defesa da saúde, a competência concorrente
está estabelecida no art. 24, XII, da Constituição da República. Já no
que tange à relação de consumo, a competência dos entes federados
figura no inciso V do mesmo artigo.

Ainda do ponto de vista da constitucionalidade, cumpre destacar que
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação,
cabendo ao poder público dispor, nos termos da lei, sobre sua
regulamentação, fiscalização e controle, conforme preceituam os arts.
196 e 197 da Constituição da República.

A Constituição do Estado, por seu turno, determina, no art. 190, IX,
que compete ao Estado adotar rígida política de fiscalização e controle
da infecção hospitalar.

No âmbito infraconstitucional, a Lei Federal no 9.431, de 6/1/97,
dispõe sobre a obrigatoriedade de os hospitais manterem um
Programa de Controle de Infecções Hospitalares e criarem uma
Comissão de Controle de Infecções Hospitalares para execução
desse controle.

Em 12/5/98, o Ministério da Saúde, por meio da Portaria GM no

2.616, definiu diretrizes e normas para a prevenção e o controle das
infecções hospitalares. De acordo com esse regulamento, cada
hospital deve constituir uma Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar - CCIH -, órgão de assessoria à autoridade máxima da
instituição e de execução das ações de controle de infecção
hospitalar, ao qual compete elaborar e divulgar, regularmente,
relatórios e comunicar, periodicamente, a essa autoridade e às chefias
de todos os setores a situação desse controle, promovendo amplo
debate na comunidade hospitalar. Esclareça-se que, nos termos da
portaria, as referidas comissões devem ser compostas por membros
consultores e executores, sendo os últimos representantes do Serviço
de Controle de Infecção Hospitalar e responsáveis pela
operacionalização das ações programadas para esse controle.

A portaria atribui, ainda, à Coordenação de Controle de Infecção
Hospitalar do Ministério da Saúde a obrigação de estabelecer sistema



854

de avaliação e divulgação nacional dos indicadores da magnitude e
gravidade das infecções hospitalares e da qualidade das ações para
seu controle, atribuição que passou a ser da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária - Anvisa -, criada pela Lei Federal no 9.782, de
26/1/99. Impõe, também, às coordenações estaduais e distrital o
acompanhamento, a avaliação e a divulgação dos indicadores
epidemiológicos de infecção hospitalar.

Em 2004, a Anvisa lançou o Sistema Nacional de Informação para o
Controle de Infecções em Serviços de Saúde - Sinais -, objetivando
oferecer aos hospitais e gestores de saúde ferramenta para o
aprimoramento das ações de prevenção e controle das infecções
relacionadas à assistência à saúde.

Em nosso Estado, a Lei no 11.053, de 1993, estabelece a
obrigatoriedade do desenvolvimento de programas de controle de
infecção hospitalar. Nos termos desta, o programa de cada instituição
compreenderá um sistema ativo de vigilância epidemiológica,
responsável pela geração de indicadores do comportamento
epidemiológico das infecções e de normas e rotinas pertinentes à
matéria, os quais deverão estar à disposição dos usuários, dos
profissionais da instituição e dos órgãos responsáveis pela
fiscalização.

O Código de Saúde do Estado, instituído por meio da Lei no 13.317,
de 1999, também cuidou da matéria, em seu art. 88. Nos termos
deste, as instituições de saúde que prestam serviços em regime de
internação manterão Comissão e Serviço de Controle de Infecção
Hospitalar, cuja implantação e composição será comunicada à
autoridade sanitária competente, municipal ou estadual. O seu § 1o

dispõe que se entende por controle de infecção hospitalar o programa
e as ações desenvolvidos, deliberada e sistematicamente, com vistas
à redução da incidência e da gravidade dessas infecções. Nos termos
do § 2o, a ocorrência de caso de infecção hospitalar será notificada
pelo responsável técnico da instituição à autoridade sanitária
competente, municipal ou estadual. E o § 3o acrescenta que se
incluem no disposto no artigo os estabelecimentos onde se realizem
procedimentos de natureza ambulatorial que possam disseminar
infecções.
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Note-se, pois, que o Código de Saúde deu tratamento mais
abrangente à matéria, não restringindo o desenvolvimento das ações
voltadas para o controle da infecção hospitalar às instituições
hospitalares, mas estendendo essa obrigatoriedade aos
estabelecimentos acima citados.

O projeto em análise inova ao buscar obrigar os hospitais do Estado
a afixar, em suas dependências, em local visível e de fácil acesso,
informação atualizada sobre o Índice de Infecção Hospitalar verificado
no estabelecimento. A propósito, no que toca às situações que
configuram relação de consumo, é importante lembrar que a Lei
Federal no 8.078, de 11/9/90, que contém o Código de Proteção e
Defesa do Consumidor, estabelece, em seu art. 6o, incisos I e III,
como direitos básicos do consumidor a proteção da saúde e o direito
de informação relativamente ao fornecimento de produtos e serviços.

Dessa forma, com base nas razões aduzidas, entendemos que não
há óbice de natureza jurídica, constitucional ou legal à tramitação da
matéria. Contudo, em atendimento ao princípio da consolidação das
leis, propomos, por meio do Substitutivo no 1, a alteração do art. 88 do
Código de Saúde. Com efeito, ao se alterar o referido dispositivo, não
só os hospitais, mas também os estabelecimentos que realizam
procedimentos de natureza ambulatorial que podem disseminar
infecções ficarão obrigados a divulgar os índices de infecção. Além
disso, estarão os estabelecimentos sujeitos às penalidades já
enumeradas no Código na hipótese de descumprimento da
determinação legal.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei no 1.782/2007 na
forma do Substitutivo no 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO NO 1
Altera o art. 88 da Lei no 13.317, de 24 de setembro de 1999, que

contém o Código de Saúde do Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1o - O art. 88 da Lei no 13.317, de 24 de setembro de 1999,

passa a vigorar acrescido do seguinte § 4o:
“Art. 88 - (...)
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§ 4o - Os estabelecimentos de que trata este artigo deverão afixar,
em suas dependências, em local visível e de fácil acesso, informação
bimestralmente atualizada sobre seu Índice de Infecção Hospitalar,
contendo gráficos com os índices verificados nos doze meses
anteriores, observadas as normas técnicas pertinentes à matéria.“.

Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Sargento

Rodrigues - Sebastião Costa - Delvito Alves.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 26/2/2008, as seguintes

comunicações:
Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, notificando o falecimento do Sr.

Edwar Gomes Moreira Júnior, ocorrido em 23/2/2008, nesta Capital. (-
Ciente. Oficie-se.)

Da Bancada do PV, e da representação partidária do PPS, do PSB e
do PSC, notificando a constituição do Bloco Parlamentar Social,
composto pelo Partido Verde, pelo Partido Socialista Brasileiro, pelo
Partido Popular Socialista e pelo Partido Social Cristão. (- Ciente.
Publique-se. Cópia às Comissões e às Lideranças.)

Da Bancada do PV, e da representação partidária do PPS, do PSB e
do PSC, indicando o Deputado Agostinho Patrús Filho como Líder do
Bloco Parlamentar Social. (- Ciente. Publique-se. Cópia às Comissões
e às Lideranças.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 29 DE FEVEREIRO DE 2008

ATAS
ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 27/2/2008
Presidência dos Deputados Doutor Viana, José Henrique e Fábio

Avelar
Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase

(Expediente): Ata - Correspondência: Ofício - 2ª Fase (Grande
Expediente): Apresentação de Proposições: Projetos de Lei nºs 2.071
a 2.095/2008 - Requerimentos nºs 1.882 a 1.887/2008 -
Requerimentos das Comissões de Transporte e de Direitos Humanos
(2) e do Deputado Roberto Carvalho e outros - Proposições Não
Recebidas: Requerimentos dos Deputados Doutor Viana e Jayro
Lessa - Comunicações: Comunicações das Comissões de
Participação Popular (2), de Segurança Pública, de Saúde e de
Administração Pública e do Deputado Sávio Souza Cruz - Oradores
Inscritos: Discursos dos Deputados João Leite, Carlin Moura, Weliton
Prado, André Quintão e Carlos Pimenta - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª
Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões: Comissão
Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei
nº 18.197 - Decisões da Presidência (2) - Palavras do Sr. Presidente -
Comunicação da Presidência - Leitura de Comunicações - Despacho
de Requerimentos: Requerimento do Deputado Roberto Carvalho e
outros; deferimento - Votação de Requerimentos: Requerimentos das
Comissões de Transporte e de Direitos Humanos (2); aprovação -
Registro de presença - Requerimento do Deputado Paulo Guedes;
deferimento; discurso do Deputado Paulo Guedes - Requerimento do
Deputado Adalclever Lopes; deferimento; discurso do Deputado
Getúlio Neiva - Requerimento do Deputado Almir Paraca; deferimento;
discurso do Deputado Almir Paraca - Requerimento do Deputado
Domingos Sávio; deferimento; discurso do Deputado Domingos Sávio
- Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento
- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
Alberto Pinto Coelho - Doutor Viana - José Henrique - Roberto
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Carvalho - Dinis Pinheiro - Tiago Ulisses - 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 - Deiró Marra - Delvito Alves - Dimas Fabiano - Djalma
Diniz - Domingos Sávio - Doutor Rinaldo - Elmiro Nascimento - Eros
Biondini - Fábio Avelar - Fahim Sawan - Getúlio Neiva - Gil Pereira -
Gláucia Brandão - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - Inácio Franco
- Irani Barbosa - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Leite - Juninho
Araújo - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Luiz 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 -
Ruy Muniz - 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 José Henrique) - Às 14h12min, a lista

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

1ª Parte
1ª Fase (Expediente)

Ata
- O Deputado Eros Biondini, 2º- Secretário “ad hoc”, procede à

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

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

OFÍCIO
Do Sr. Hélio Costa, Ministro das Comunicações, encaminhando

cópia de convênio celebrado entre esse órgão e a Secretaria de
Ciência e Tecnologia. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para
os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI,
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do Regimento Interno.)
2ª Fase (Grande Expediente)
Apresentação de Proposições

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

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

PROJETO DE LEI Nº 2.071/2008
Proíbe a utilização do telefone celular nos espaços que menciona.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica proibida a utilização do telefone celular nas salas de

aula da redes públicas estadual e privada de ensino.
Parágrafo único - O descumprimento do disposto no “caput” deste

artigo acarretará advertência e multa a serem definidas em
regulamento.

Art. 2º - Nas escolas referidas no art. 1º desta lei, é obrigatória a
afixação e a manutenção, em locais visíveis, de avisos, placas ou
cartazes que informem sobre a proibição da utilização do telefone
celular e as sanções às quais está sujeito o infrator.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: Tanto o soar da campainha de um telefone celular

quanto a conversa ao telefone nos ambientes mencionados
comprometem, de forma inequívoca, a participação e o
aproveitamento dos alunos na sala de aula. A iniciativa busca exigir
maior civilidade e respeito no interior dos ambientes que menciona.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.072/2008
Dispõe sobre a gravação do número do chassi em diversas partes

dos veículos automotores fabricados no Estado para a
comercialização no mercado interno e dá outras providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as montadoras obrigadas a gravar o número do

chassi em veículos automotores fabricados ou montados no Estado
voltados à comercialização no mercado interno.

Parágrafo único - O disposto neste artigo aplica-se também à
fabricação e montagem de motocicletas para comercialização no
mercado interno.

Art. 2º - A numeração será gravada pela fábrica ou montadora antes
de o veículo ser comercializado, em todos os vidros dos automóveis,
capô, rodas, portas, colunas, monobloco, em outros três locais do
chassi, partes e componentes desmontáveis.

Art. 3º - Todos os veículos automotores que saírem da fábrica, para
fins de comercialização no mercado interno, serão relacionados em
nota fiscal que conterá, obrigatoriamente, o número do chassi de cada
unidade a ser comercializada, sendo que uma via dessa nota fiscal
deverá  ser remetida ao Departamento Nacional de Trânsito -
Denatran -, para fins de registro no cadastro nacional de veículos
automotores, e outra ao Departamento de Trânsito de Minas Gerais -
Detran-MG.

Parágrafo único - O Poder Executivo estabelecerá regras
específicas para o registro, no cadastro previsto no "caput" deste
artigo, de veículos automotores produzidos fora do País e importados
para comercialização no mercado interno.

Art. 4º - O Departamento de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG
somente expedirá documento de propriedade de veículos
automotores, bem como os respectivos licenciamentos anuais, após
confirmação de que o referido veículo está registrado no cadastro
previsto no "caput" do art. 3º desta lei.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: Este projeto de lei pretende auxiliar os grandes frotistas

e motoristas autônomos a inviabilizar economicamente o roubo, o
furto, a adulteração, a receptação e a fraude de seus veículos. As
peças gravadas são aquelas que possuem algum valor agregado no
mercado de peças usadas, tais como motor, colunas, portas, capôs.
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Nossa proposta é padronizar a gravação da numeração dos chassis,
dificultando assim sua adulteração.

Os procedimentos de controle dos novos veículos são iniciados
quando da sua saída para os revendedores. A cópia da nota fiscal
será o ponto de partida para o Detran registrar o novo veículo. O
simples controle dos novos veículos, por meio desse sistema, vai
permitir que qualquer veículo roubado e com chassi adulterado fique
sem condições de ser emplacado. O Denatran vai acusar, nesses
casos, duplicidade de numeração ou inexistência do registro desse
veículo.

Várias são as vantagens alcançadas com a adoção do sistema
proposto: os veículos terão controle imediato no Denatran quando da
saída da montadora para as concessionárias. Nota Fiscal é
documento oficial para o registro do Denatran; a gravação da
numeração do chassi em vários locais vai evitar que veículos com
numeração de chassi adulterado sejam emplacados em qualquer área
do território nacional; os órgãos de controle e fiscalização terão
condições de promover a conferência da renovação de licença
utilizando o sistema e comunicando por carta as licenças em atraso.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.073/2008
Dispõe sobre a obrigatoriedade de emplacamento no Estado de

automóveis das empresas de locação que operam no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - As empresas de locação de automóveis que efetuam seus

negócios no Estado, ainda que seu domicílio seja em outro Estado, só
poderão locar veículos cujo emplacamento tenha sido realizado no
Estado.

Art. 2º - As empresas locadoras de veículos deverão enviar,
anualmente, ao Departamento Estadual de Transito - DETRAN-MG -,
a relação de todos os veículos disponíveis para locação, contendo
marca, modelo, ano de fabricação, placas dos veículos e município de
licenciamento.

Parágrafo único - As empresas de locação de veículos enviarão ao
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DETRAN-MG, trimestralmente, a relação dos veículos locados no
período, contendo os dados do "caput" deste artigo, o nome e
endereço dos locatários e o tempo de locação.

Art. 3º - A inclusão e a exclusão de veículos na frota das empresas
locadoras, contendo todos os dados relacionados no "caput" do art. 2º,
deverão ser comunicadas ao DETRAN-MG no prazo máximo de dois
dias úteis, sob pena de multa de 1.000 UFEMGs (mil Unidades Fiscais
do Estado de Minas Gerais), por veículo, não incluído ou excluído,
aplicada em dobro no caso de reincidência.

Art. 4º - Os veículos licenciados em outros Estados que forem
flagrados locados no Estado de Minas Gerais serão apreendidos e
somente liberados após o pagamento de multa correspondente a
1.000 UFEMGs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais),
que será aplicada em dobro no caso de reincidência.

Parágrafo único - As multas aplicadas no caso de o veículo ser
licenciado em outro Estado serão de responsabilidade da empresa
proprietária.

Art. 5º - As empresas locadoras de veículos terão o prazo de
noventa dias a contar da publicação desta lei para licenciarem seus
veículos no Estado, enviando relação ao DETRAN-MG.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: Por razões que não se cabe discutir, as empresas que

realizam negócio de locação de automóveis no Estado licenciam seus
veículos especialmente em Curitiba e em São Paulo, o que acaba por
fazer com que elas não contribuam para o erário público com o IPVA,
que acaba por ser recolhido em outros Estados, a despeito de ser em
Minas Gerais o local em que elas realizam a maioria de suas
operações. Também são lesados os municípios mineiros que
deveriam receber parte do IPVA recolhido.

O Estado não pode se dar ao luxo de prescindir de tais recursos.
Não há, portanto, motivo para ser complacente com tal conduta.

Por ser este projeto de interesse para a economia do Estado é que
apelamos aos nossos nobres pares por sua aprovação.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.074/2008
Dispõe sobre a criação do Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura

na Região do Sul de Minas e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura na

Região do Sul de Minas.
Parágrafo único - Integram o Pólo de Desenvolvimento da

Fruticultura da Região do Sul de Minas, criado por esta lei, os
Municípios de Carmo do Rio Claro, Carvalhópolis, Conceição da
Aparecida, Poço Fundo, Serrania, Aiuruoca, Andrelândia, Arantina,
Bom Jardim de Minas, Carvalhos, Cruzília, Minduri, Passa-Vinte,
Seritinga, Serranos, Cristina, Virgínia, Carrancas, Lavras,
Nepomuceno, Alpinópolis, Itaú de Minas, São José da Barra,
Albertina, Inconfidentes, Jacutinga, Monte Sião, Ouro Fino, Bom
Repouso, Borda da Mata, Bueno Brandão, Munhoz, Senador José
Bento, Cordislândia, Heliodora, São João da Mata, São Sebastião da
Bela Vista, Silvianópolis, Turvolândia, Alagoa, Cambuquira, Itamonte,
Itanhandu, Lambari, Passa-Quatro, Pouso Alto, São Sebastião do Rio
Verde, Campo do Meio, Campos Gerais, Carmo da Cachoeira, Guapé,
Ilicínea, Santana da Vargem, São Bento Abade, São Tomé das Letras,
Três Corações e Três Pontas.

Art. 2º - O Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura na Região do Sul
de Minas visa a:

I - incentivar a produção, a industrialização, a comercialização e o
consumo de frutas;

II - promover o desenvolvimento de pesquisas e experimentos que
visem à melhoria da qualidade e à produtividade da fruticultura, nas
diversas fases de produção e beneficiamento;

III - contribuir para a geração de empregos, para o aumento da
renda no meio rural e para a melhoria das condições de vida nos
municípios participantes, observando-se os princípios do
desenvolvimento sustentável;

IV - incentivar e apoiar projetos de qualificação profissional e
capacitação voltada para a fruticultura.
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Art. 3º - Compete ao Poder Executivo, na constituição do Pólo de
Desenvolvimento da Fruticultura na Região do Sul de Minas:

I - estimular o cooperativismo e outras formas de associativismo
entre os produtores, em particular nas ações voltadas para a irrigação,
a compra de insumos, a industrialização e a comercialização do
produto;

II - criar mecanismos que facilitem a padronização e a classificação
dos produtos e das embalagens, com vistas à instituição de
certificados de qualidade;

III - implantar sistema de informação de mercado, interligando
órgãos públicos, empresas, cooperativas e associações de
produtores, com vistas a subsidiar o processo de tomada de decisão
dos agentes envolvidos no negócio frutícola;

IV - exercer controle fitossanitário dos materiais de propagação das
plantas, bem como do uso de agrotóxicos;

V - a destinação de recursos específicos para a pesquisa, a
inspeção sanitária, a assistência técnica e a extensão rural;

VI - fornecer assistência técnica aos produtores, sendo esta gratuita
para a agricultura familiar;

VII - desenvolver ações de capacitação profissional de técnicos,
agricultores e trabalhadores, aí incluindo os aspectos gerenciais e de
comercialização;

VIII - incentivar, nas regiões produtoras de frutas, a implantação de
agroindústrias, em especial os empreendimentos autônomos
pequenos e médios e os de cooperativas ou de associações de
produtores;

IX - facilitar aos produtores carentes de recursos, às cooperativas e
às associações de produtores o acesso ao crédito nas instituições
públicas de fomento do Estado, no BNDES e junto ao Fundo
Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste - FCO.

§ 1º - Para atender ao disposto neste artigo, poderão ser celebrados
convênios e contratos com entidades de direito público ou privado que
desenvolvam atividades nas áreas de atuação do programa.

§ 2º - O Estado deverá instituir linhas de financiamentos a projetos
de investimentos e custeio com custo compatível com seu propósito
social.
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Art. 4º - Receberão incentivos e benefícios fiscais destinados a
estimular o desenvolvimento da fruticultura na região os produtores
rurais, as indústrias de beneficiamento, as empresas de comércio e as
instituições voltadas para a capacitação profissional instaladas nos
municípios que compõem o Pólo de Desenvolvimento e que
efetivamente se integrem nos objetivos estabelecidos no art. 2º.

Art. 5º - Constituem benefícios fiscais a serem concedidos às
agroindústrias e aos fruticultores a que se refere o art. 4º:

I - a redução da carga tributária do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias - ICMS - para até 12% (doze
por cento) nas operações internas destinadas à aquisição de insumos
e equipamentos utilizados em sua atividade, observados os prazos, as
formas e as condições estabelecidos em regulamento;

II - a concessão de período de carência de dois anos contados do
início de suas atividades, para o recolhimento do ICMS pelas
empresas integrantes do Pólo de Fruticultura, após o fim do qual o
pagamento será efetuado em doze parcelas mensais, iguais e
sucessivas, sem encargos, ficando a empresa obrigada, a partir do
terceiro ano, a recolher o imposto nos prazos e nas condições
estabelecidas na legislação em vigor;

III - a concessão de incentivos fiscais relativos a tributos de
competência federal, mediante convênio do Estado com a União.

Art. 6º - Os benefícios fiscais previstos nesta lei serão concedidos
mediante o cumprimento, pelo Poder Executivo, das condições
estabelecidas no art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data da sua publicação.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: Este projeto pretende incentivar a fruticultura e as

agroindústrias, agregando valor à produção agrícola, criando
condições para aumentar a oferta de empregos e contribuindo para o
desenvolvimento regional do Sul de Minas.

Outra questão importante é a necessidade de aumentar a



866

diversidade de frutas produzidas e principalmente agregar valor à
produção com o beneficiamento e a industrialização das frutas,
criando uma cadeia produtiva capaz de desenvolver a economia
regional.

Outro aspecto do projeto diz respeito ao incentivo aos pequenos e
aos médios produtores, estimulando a criação de associações e
cooperativas de produção e facilitando o acesso ao crédito.

Ao estimular a formação profissional, o projeto também cria
condições para qualificar os trabalhadores e inseri-los no mercado de
trabalho, além de garantir a qualidade da produção e do
beneficiamento. A criação de postos de trabalho derivados do
incentivo à fruticultura amplia o alcance social deste projeto.

A evolução da fruticultura no Sul de Minas e a própria demanda dos
agricultores, fizeram com que a antiga Estação Experimental de
Viticultura e Enologia diversificasse seus trabalhos, sendo atualmente,
além da uva e do vinho, trabalhadas outras espécies importantes para
a economia regional, como pessegueiros, ameixeiras, nectarineiras,
figueiras, caquizeiros, morangueiros e amoreiras.

No Sul de Minas, há diversas pequenas indústrias que produzem
polpas, doces, compotas e geléias. Ali também se localiza a única
processadora e concentradora de suco de laranja no Estado, que é a
Campinho Citrus.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.075/2008
Veda a cobrança, pelas concessionárias de telefonia fixa e móvel,

de tarifa, taxa mínima ou assinatura de qualquer natureza e a
qualquer título e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica vedada a cobrança, pelas concessionárias prestadoras

de serviços de telefonia fixa e móvel, de tarifa, taxa mínima ou
assinatura de qualquer natureza e a qualquer título, cobradas de seus
consumidores e usuários.

Parágrafo único - As concessionárias de que trata o "caput" deste
artigo somente poderão cobrar pelo serviço disponibilizado
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efetivamente medido, mensurado ou identificado, ficando impedidas
da cobrança de tarifa, taxa mínima ou assinatura de qualquer natureza
e a qualquer título.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei implicará na
aplicação, pelo órgão competente, das seguintes penalidades:

I - advertência; e
II - multa, na forma do parágrafo único do art. 57, da Lei nº 8.078, de

11 de setembro de 1990, não inferior a 5.000 UFEMGS (cinco mil
Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

III - em caso de reincidência, pagamento em dobro da multa e
interdição imediata pelo órgão que o Poder Executivo indicar como
fiscalizador.

Parágrafo único - Na hipótese de extinção da Unidade Fiscal do
Estado de Minas Gerais - UFEMG, a atualização monetária dos
valores constantes neste artigo far-se-á pela variação do Índice Geral
de Preços - IGP -, da Fundação Getúlio Vargas, ou de outro índice
que vier a substituí-lo.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta
dias de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: A Constituição Federal dispõe sobre tema de

indiscutível relevância, em seu art. 5º, inciso XXXII, assim como nos
arts. 170 e 175, entre outros, "in verbis":

"Art. 5º - (...)
XXXII - O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do

consumidor;"
"Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência
digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes
princípios:

V - defesa do consumidor;" (Grifo nosso.)
"Art. 175 - Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou

sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação,
a prestação de serviços públicos.
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Parágrafo único - A lei disporá sobre:
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de

serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua
prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e
rescisão da concessão ou permissão;

II - os direitos dos usuários; (Grifo nosso.)
III - política tarifária; (Grifo nosso.)
IV - a obrigação de manter serviço adequado".
Como podemos observar, a legislação referente aos direitos e

defesa do consumidor é abrangente, assim como a responsabilidade
do poder público em legislar e regulamentar a questão.

A taxa mínima que o consumidor paga nas contas de telefone foi
criada há mais de 30 anos, para que se instalassem as plantas de
infra-estrutura desses serviços no País. Não se justifica que o
consumidor continue pagando a assinatura residencial do telefone fixo
ou celular já que a infra-estrutura já está concluída.

A EMBRATEL, uma das operadoras de telecomunicações do País,
que faz DDD e DDI, cobra apenas pelo serviço que presta. Nenhum
cidadão brasileiro paga tarifa mínima à EMBRATEL. Podemos
também citar o caso do celular pré-pago, em que o usuário paga
apenas o que consumir.

A iniciativa vem ao encontro de antiga reivindicação dos
consumidores, que se vêem compelidos injustamente a pagar por um
serviço que não consumiram. Como o valor pago pela assinatura é
cobrado dos consumidores, independentemente de estes terem
utilizado ou não o telefone, as empresas (em uma manobra para
garantir seus lucros) concentraram a maior percentagem de aumento
nesse item, impedindo qualquer tentativa de economia por parte dos
consumidores. Para se ter uma idéia do absurdo a que se chegou,
basta dizer que, desde 1995, o valor da assinatura sofreu reajuste
superior a 4.000%.

Como se pode ver, se aprovada nos termos atuais, a iniciativa
legislativa tem o condão de sanar a injustiça praticada pelas
operadoras de telefonia, colaborando para a consagração de um
direito do consumidor, vale repetir, o de pagar apenas pelo serviço
que efetivamente consumiu.
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Assim, solicitamos o apoio dos nobres pares para aprovação da
iniciativa em tela.

Assinatura básica da telefonia
O modelo tarifário da telefonia
O modelo tarifário adotado para a telefonia é o "preço teto". Esse

modelo foi apresentado como sendo capaz de controlar as tarifas de
um setor que opera sob condição de monopólio. Sabe-se que é papel
do Governo controlar os preços praticados sob essa condição. O
"preço teto" teria a função de controlar as tarifas, tentando exercer
sobre as tarifas efeitos semelhantes ao que a concorrência exerceria.
As tarifas ficariam dentro de nível condizente com a prática de lucros
normais por parte das concessionárias, ou seja, com a prática de
tarifas que não fossem excessivos. A fixação de índices de
produtividade a serem atingidos, ao lado da implantação da
concorrência, deveriam ter por efeito a obtenção de tarifas cada vez
mais baratas.

A promessa de tarifas mais acessíveis, feita no início do processo de
privatização, no entanto, não foi cumprida. Isso pode ser creditado a
um conjunto de fatores. Como a concorrência não foi implantada, os
níveis tarifários dos serviços da telefonia fixa local, para o consumidor
residencial, têm sido determinados pelos limites da política tarifária. As
concessionárias, como qualquer empresa, buscam maximizar seus
lucros. O espaço de reajuste definido pelo "teto", no entanto, tem se
revelado muito confortável e benevolente para as concessionárias,
prejudicando os consumidores.

a) o poder discricionário
A cesta de serviços locais é composta pela habilitação, pela

assinatura  básica  e pelos pulsos. Uma vez fixado o índice de
reajuste - que o ente regulador, a ANATEL, determina, com base nos
contratos de concessão, como a inflação anual acumulada, medida
pelo IGP-DI - cada concessionária pode escolher qual serviço poderá
ter reajuste de até 9% acima do IGP-DI. O serviço selecionado para
acolher o maior aumento tem sido, de forma sistemática, a assinatura
básica. A habilitação, que é paga apenas uma vez pelo consumidor,
tem sofrido decréscimo. O pulso tem recebido reajustes bem abaixo
da assinatura. Apenas em 2003 os reajustes das tarifas da assinatura
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básica e dos pulsos foram iguais, por exigência de liminar expedida
pela Justiça Federal. Ressalta-se que isso se deu dentro de um
ambiente de pressão da sociedade, do Ministério das Comunicações e
do Ministério Público.

b) a utilização do IGP-DI
A utilização do IGP-DI como índice inflacionário serviu para proteger

o investidor, mas tornou-se um fator impulsionador das tarifas, já que,
ao longo dos anos, tem sido sistematicamente maior que o IPCA,
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, do IBGE, e que
mede a inflação no varejo.

Essa prática ocasionou elevações consideráveis nos gastos dos
consumidores. Segundo o IBGE, os gastos com telefonia aumentaram
em mais de 600% entre 1995 e 2003, frente a uma inflação, medida
pelo IPCA, de 120%.

Insatisfação dos consumidores
A insatisfação dos consumidores com os serviços tem se

manifestado no volume de reclamações junto aos organismos de
defesa do consumidor como o IDEC e os PROCONS. O número de
pessoas que procuraram o IDEC com problemas na telefonia foi 70%
maior em 2003 do que em 2000 (telefonia fixa: cobranças indevidas
(excesso de pulsos, serviços cancelados); linhas instaladas
indevidamente e dificuldade no cancelamento (Telefonica); Speedy
(reajustes abusivos e tentativas de alteração de contrato para os
novos planos); cobrança de assinatura mensal; prazo para cobranças
de ligações)

Prática abusiva
Observa-se que a assinatura é um valor que os consumidores

pagam, consumindo ou não o serviço. Essa prática é abusiva,
segundo explicita o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 39
(limites quantitativos ao consumo). Ficam os consumidores, dessa
maneira, impossibilitados de praticar menores gastos, mesmo que não
gerem pulsos telefônicos.

Inclusão e exclusão social
A tarifa da assinatura está hoje, em torno de R$31,14. Esse valor é

mais de 10% do salário mínimo. Para a maior parte da população
representa uma barreira à utilização desse serviço essencial. Não se
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justifica que as três "incumbents" estejam obtendo mais de 50% de
sua receita (Fonte: Teleco) com a arrecadação proporcionada pelas
tarifas da assinatura básica.

As três concessionárias de telefonia fixa possuíam, em dezembro de
2003, mais de três milhões de aparelhos desligados por falta de
demanda, ou seja, por falta de poder aquisitivo da população
brasileira.

O acesso à telefonia é um fator de inclusão social, tanto pelos
serviços de voz, como por ser pré-requisito ao acesso aos serviços da
Internet. As altas tarifas, da forma que estão sendo praticadas,
representam um grave fator de exclusão social ao impedirem o acesso
a esses serviços de parcelas expressivas da população.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.076/2008
Dispõe sobre a adaptação de ônibus com vistas a garantir o

transporte de passageiros para eventos públicos em estádios de
futebol e "shows" musicais e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam as empresas permissionárias de linhas de transporte

coletivo intermunicipal, gerenciadas pelo Estado, obrigadas a reservar
3% (três por cento) de sua frota para transporte de passageiros
destinados a eventos públicos em estádios de futebol, "shows"
musicais e espetáculos em geral que exigirem atendimento especial.

Art. 2º - As empresas que desejarem poderão utilizar veículos
retirados de circulação em linhas regulares por terem completado dez
anos de uso, desde que os submetam a revisão geral e avaliação de
condições de segurança por perícia técnica, atestada em laudo do
órgão competente.

Parágrafo único - Os ônibus poderão ter até quinze anos de
fabricação, desde que mantidos em perfeitas condições de segurança
e conservação.

Art. 3º - As empresas deverão submeter a frota especial aqui
identificada a vistoria para avaliação de segurança, estado geral de
conservação e conforto, a cada cento e oitenta dias.
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Art. 4º - Os veículos destinados a esta finalidade deverão passar
pelas seguintes adaptações:

I - os bancos destinados a assento dos passageiros deverão ser
instalados nas laterais, dispostos um de frente para o outro;

II - entre as duas fileiras de bancos serão afixados seguradores
(protetores para apoio dos passageiros que forem transportados em
pé);

III - toda a frota receberá pintura em cores padrão, para fácil
identificação, e inscrições específicas.

Art. 5º - Os veículos a que se refere o art. 1º somente poderão ser
utilizados para a finalidade proposta por esta lei.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: É do conhecimento geral que, em quase todos os

eventos públicos de grande monta, especialmente em "shows"
musicais, espetáculos de futebol e outros que exigem destinação de
ônibus de linhas regulares para atendimento do transporte de massa,
após a realização de tais concentrações, as avarias nos veículos
utilizados - vidros quebrados, bancos rasgados, latarias amassadas e
outros estragos provocados pelos vândalos que se fazem presentes
aos espetáculos - têm trazido sérios riscos à integridade física e até à
vida de cidadãos que buscam o entretenimento sadio. Além disso,
inibem o comparecimento daqueles que se sentem intimidados com
tantas atitudes de violência, sem contar o prejuízo que ocasionam à
sociedade, que se vê obrigada a ser transportada, nos dias seguintes
aos espetáculos, em ônibus depredados, quando não sofre com a
redução da frota por tais motivos. Estas considerações, por si,
justificam a apresentação e tramitação deste projeto de lei.

Quanto à utilização de ônibus retirados da frota por superação do
prazo de dez anos, não implicará em aumento dos riscos para os
usuários, já que eles são revendidos para as mais variadas atividades
de transporte de passageiros, na Capital e no interior, inclusive para
transporte escolar e excursões. Ademais, a destinação que se
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pretende, além dos cuidados das vistorias periódicas estabelecidas,
terá demanda de utilização em caráter especial.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.077/2008
Dispõe sobre área desapropriada pelos Governos Estadual e

Federal, no Estado de Minas Gerais, para fins de assentamentos de
sem-terras e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Toda área desapropriada no Estado pelos Governos

Estadual e Federal, para fins de assentamentos de sem-terras,
deverá, obrigatoriamente, destinar no mínimo um lote para um técnico
agrícola, para cada cinqüenta lotes destinados aos assentados.

§ 1º - O técnico agrícola residente deverá prestar assessoria às
famílias assentadas, no tocante ao plantio, colheita, comercialização,
conservação do solo, instalações rurais, reparo de equipamentos,
treinamentos e associativismo.

§ 2º - Fica assegurado aos filhos dos assentados com curso de
técnico agrícola a prioridade na destinação dos lotes de que trata o
"caput" deste artigo.

§ 3º - Na impossibilidade de observar o § 2º, será o técnico agrícola
escolhido pela maioria dos assentados.

Art. 2º - Para efeito desta lei, é considerado técnico agrícola o
profissional que:

I - tenha concluído Cursos Técnicos Agrícolas de 2º Grau;
II - seja portador de diploma de habilitação específica, expedido por

instituição de ensino estrangeiro, reavaliado na forma da legislação
pertinente em vigor.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: O projeto de lei ora em apreciação visa proporcionar

condições satisfatórias às famílias de colonos em áreas destinadas a
assentamentos, no que tange ao aproveitamento e à permanência nas
referidas áreas.
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São de pleno conhecimento da sociedade em geral as dificuldades
encontradas pelos órgãos governamentais no que concerne à fixação
dos colonos nas terras a eles destinadas.

Por esta proposição, visamos propiciar condições plenas para o
plantio adequado de culturas, bem como para o devido cuidado com a
conservação do solo e a comercialização, através da permanência de
um técnico agrícola nas glebas destinadas às famílias dos colonos.

Igualmente, tivemos a preocupação de assegurar aos filhos dos
assentados, desde que devidamente habilitados em curso regular e
reconhecido, prioridade nos lotes destinados aos técnicos agrícolas
que darão suporte aos colonos, da mesma forma que, na ausência
desse técnico, é assegurada a livre escolha pela maioria dos
assentados.

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

PROJETO DE LEI N° 2.078/2008
Proíbe a redução do fornecimento de energia elétrica para unidade

consumidora localizada em área rural do Estado e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1° - Fica proibida a redução do fornecimento d e energia elétrica

para unidade consumidora localizada em área rural em todo o
território do Estado.

Art. 2° - Para os efeitos desta lei, considera-se u nidade consumidora
localizada em área rural aquela que trabalha com:

I - atividades que utilizem irrigação, tais como fruticultura e plantio de
hortaliças, grãos e outras;

II - atividades de silagem, beneficiamento de café, arroz e outras;
III - atividades relativas à pecuária de leite, suinocultura, avicultura e

outras;
IV - empresas que desenvolvam a agroindústria, bem como as que

exijam conservação de medicamentos e vacinas.
Art. 3° - Esta lei tem por finalidade proteger e ga rantir os direitos do

consumidor rural de energia elétrica.
Parágrafo único - Em caso de suspensão, corte ou apagão no
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fornecimento de energia elétrica, a Agência Nacional de Energia
Elétrica - ANEEL - e as empresas do setor serão economicamente
responsáveis pelos prejuízos que causarem e terão que reparar os
danos causados aos consumidores, previstos nos arts. 14 e 22,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 4° - Será proibido o corte de fornecimento de energia elétrica
sobre o consumo excedente no setor rural.

Art. 5° - Caberá à ANEEL juntamente com a Câmara de  Gestão da
Crise de Energia Elétrica - CGCE -, a Companhia Energética de Minas
Gerais - CEMIG - e às demais distribuidoras que atuam no Estado
criar alternativas que compensem a perda do volume de energia
elétrica gasta pelo consumidor rural em Minas Gerais.

Art. 6° - Fica a CEMIG obrigada a cumprir metas de oferta de
energia elétrica para atender à demanda posta pelo consumidor rural.

Parágrafo único - Cabe ao Poder Executivo definir o tipo de punição
a ser aplicada ao responsável pelo estabelecimento público que não
observar o que determina esta lei.

Art. 7° - Esta lei entra em vigor na data da sua pu blicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é fazer com que o setor

rural tenha um tratamento diferenciado no Programa de Racionamento
de Energia Elétrica, para que não haja prejuízo com relação às
diversas culturas animais e vegetais, suas beneficiadoras, as
agroindústrias e aquelas que utilizam a energia elétrica para captação
e bombeamento.

Trata-se de medida de interesse dos agricultores do Estado.
Nossa proposta visa proteger o setor de perda total na produção,

principalmente em atividades como pecuária de leite, suinocultura,
avicultura e hortaliças, além de evitar prejuízos na conservação de
medicamentos e vacinas.

De acordo com documento elaborado pela Federação da Agricultura
do Estado, 70% da produção mineira de leite são resfriados na
propriedade, e o setor tornou-se mais dependente de energia elétrica
nos últimos três anos em conseqüência da instalação dos tanques de
resfriamento e da coleta a granel. Além disso, seria difícil planejar uma
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redução da atividade, já que a safra está crescendo este ano entre 5%
e 7% em relação a 2000.

Deve existir a preocupação também em relação à perda física e da
qualidade na safra de grãos, principalmente milho e soja, pois os silos
dependem de energia elétrica para a secagem e armazenagem do
produto.

A fruticultura também seria prejudicada com o aumento da área
plantada, pois dependeria de novas ligações elétricas para irrigação
dessas áreas.

Segundo matéria publicada no jornal "Hoje em Dia", em 4/6/2001,
um apagão simulado realizado em uma fazenda, no interior de Minas
Gerais, provocou a morte de 20 leitões e outros ficaram debilitados
com diarréia provocada por falta de climatização adequada para a
manutenção da engorda até o abate.

Os serviços de telefonia e de fornecimento de água, gás e energia
elétrica são fundamentais para o desenvolvimento das atividades
humanas. Por essa razão, a Resolução nº 456, de 29/11/2000, da
ANEEL, que é o órgão nacional responsável pela regulamentação e
fiscalização dos serviços de energia elétrica em todo o País,
normatizou as condições gerais de fornecimento de energia elétrica.

A ANEEL estabelece, no art. 95 da Resolução nº 456, de 2000, que
as empresas fornecedoras de energia elétrica são responsáveis pelos
serviços prestados e que estes devem ser regulares, contínuos,
eficientes, seguros e disponíveis a todos os cidadãos.

A Constituição Federal afirma, em seu art. 37, § 6°, que as
prestadoras de serviços públicos são responsáveis pelos danos
causados por terceiros. Assim também estabelecem os arts. 20, inciso
IV, 95 e 101 da Resolução nº 456, de 2000, da ANEEL, o art. 25 da
Lei nº 8.987, de 1995, Lei de Concessões, e o Código do Consumidor,
em seu art. 14.

Diante do exposto e tendo em vista o interesse do setor rural,
esperamos o apoio dos nobres Deputados à aprovação deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.079/2008
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Dispõe sobre restrições a exposição à venda, a comercialização e a
entrega ao consumo do álcool etílico hidratado e anidro, e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - A exposição à venda, a comercialização e a entrega ao

consumo do álcool etílico hidratado em qualquer graduação e do
álcool etílico anidro estão sujeitas às restrições previstas nesta lei.

Art. 2º - O álcool etílico hidratado ou anidro como substância,
produto formulado ou acabado somente pode ser exposto à venda,
comercializado e entregue ao consumo, obedecidas as seguintes
condições:

I - o álcool etílico com graduação acima de 54º GL (cinqüenta e
quatro graus Gay Lussac) à temperatura de 20ºC (vinte graus Celsius)
será exposto à venda em solução coloidal na forma de gel
desnaturado, no volume máximo de 500g (quinhentos gramas) e em
embalagem resistente a impacto;

II - os produtos formulados à base de álcool etílico hidratado,
comercializados com graduações abaixo ou igual a 54º GL (cinqüenta
e quatro graus Gay Lussac) à temperatura de 20º (vinte graus Celsius)
conterão desnaturante;

III - o álcool etílico industrial e o destinado a testes laboratoriais e a
investigação científica, hidratado ou anidro conterão tampa com lacre
inviolável e rótulo com mensagem de advertência quanto à sua
finalidade e de proibição à venda direta ao consumidor;

IV - o álcool etílico puro ou diluído, na forma líquida, somente pode
ser comercializado nos locais de dispensação de medicamentos e
drogas e até o volume de 50 ml (cinqüenta mililitros).

§ 1º - A viscosidade dinâmica do álcool etílico de que trata o inciso I
em formulação superior ou igual a 68% p/p (sessenta e oito por cento,
peso por peso) e temperatura de 25º C (vinte e cinco graus Celsius)
será maior ou igual a 8.000 cP (oito mil centipoise) e maior a 4.000
(quatro mil centipoise) para formulações inferiores a 68% p/p
(sessenta e oito por cento, peso por peso).

§ 2º - Para os fins do disposto no inciso II considera-se álcool
desnaturado aquele adicionado de uma ou mais substâncias
estranhas de sabor ou odor repugnantes que impeçam sua utilização
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em bebidas, alimentos e produtos farmacêuticos e que seja
desprovido de efeito toxicológico que possa causar agravo à saúde.

§ 3º - As disposições deste artigo não se aplicam:
I - às bebidas alcoólicas;
II - ao álcool combustível;
III - aos produtos para uso em estabelecimentos de assistência à

saúde, humana ou animal, em concentração superior a 68% p/p
(sessenta e oito por cento, peso por peso), desde que conste no rótulo
mensagem de advertência quanto à sua finalidade e de proibição de
venda direta ao consumidor.

Art. 3º - É vedada a utilização em publicidade, rotulagem e
embalagem dos produtos de que trata esta lei, de designações,
nomes geográficos, símbolos, figuras, desenhos ou quaisquer outras
indicações que possam permitir seu uso indevido ou ser atrativos às
crianças.

Art. 4º - A inobservância das disposições desta lei configura infração
sanitária, sujeitando o infrator às sanções administrativas cabíveis.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: Tenho a honra de submeter à elevada apreciação dos

nobres pares projeto de lei que dispõe sobre as restrições de
exposição à venda e de entrega ao consumo de produtos de interesse
para controle de risco à saúde da população, quais sejam, o álcool
etílico hidratado e o álcool etílico anidro.

Diante da relevância da matéria, torna-se indispensável a sua
regulação pela via legislativa a fim de evitar questionamentos sobre o
mérito de atos regulatórios emanados da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre o tema, como vem ocorrendo,
apesar das estatísticas que demonstram, à evidência, a eficácia da
proibição da comercialização desses produtos, em especial no que se
refere à apresentação na forma líquida, com uma significativa redução
dos acidentes pela utilização na forma proposta.

O álcool líquido é classificado como um inflamável. Os combustíveis
como a gasolina e o óleo diesel requerem manuseio, equipamentos e
instalações específicos, assim como o próprio álcool carburante. Os
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combustíveis não podem ser comprados em pequenos volumes e só
podem ser adquiridos nos postos distribuidores. Porém, o álcool
líquido, que possui elevado risco, podia ser comercializado em
supermercados, mercadinhos e outros, até a adoção da RDC nº
46/2002, para o público em geral, inclusive crianças.

O álcool líquido no Brasil vem se sobressaindo de maneira cada vez
mais destacada, ocupando uma posição ímpar no mundo, sendo o
nosso país o único com essa estatística, por um costume popular de
se limpar tudo com álcool, que é responsável sozinho por quase 20%
da totalidade das queimaduras que aqui ocorrem. Em nenhum outro
país se encontra uma estatística de queimaduras por álcool, nem
sendo mesmo mencionada pela comunidade científica internacional.
De acordo com as pesquisas da Sociedade Brasileira de Queimados -
SBQ -, o agente que mais causa acidentes são os líquidos
superaquecidos, que abrangem 37% dos casos. O local em que mais
ocorrem acidentes é a cozinha, e a faixa etária mais atingida é a de
até 12 anos, com 33% das ocorrências.

O produto álcool líquido foi incorporado aos hábitos brasileiros por
questões culturais e de época, que hoje não têm mais fundamento.
Assim, fica claro, diante da situação, que é necessário prover e
implementar urgentemente a população de mecanismos legais que
reduzam ou eliminem esse flagelo.

No Brasil, existem 56 Centros de Tratamentos de Queimados.
Entretanto, várias capitais no País (especialmente nas Regiões Norte
e Nordeste) não dispõem de atendimento especializado. Estima-se
que no ano de 2001 aconteceram 1.000.000 de acidentes por
queimaduras, sendo 150.000 causados por álcool líquido (15%), e
45.000 atingiram crianças de até 12 anos (30%).

A adoção do álcool etílico na forma física gel sobreveio da
necessidade de redução do número desses acidentes. O álcool etílico,
na forma líquida, quando atinge o corpo, espalha-se rapidamente,
podendo, em poucos segundos, provocar graves queimaduras. Caso
relatado pela classe médica trata de uma tentativa de suicídio com
insucesso, na qual foi utilizado o produto na forma gel que, em virtude
do tempo levado pela vítima para espalhá-lo por todo o corpo, causou
apenas leves queimaduras. Como o álcool gel, por sua vez, não tem o
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poder de espalhar-se como o líquido, a área de queima é sempre bem
menor num eventual acidente. O álcool gel é mais seguro que o álcool
líquido porque, fundamentalmente, é menor sua propagação,
reduzindo assim a região atingida quando do derramamento do
produto.

O uso do álcool líquido pela sociedade brasileira tem um aspecto
cultural bastante considerável. A população credita a ele um alto
poder de desinfecção e limpeza em geral. Do ponto de vista técnico,
este produto é eficaz como desinfetante na concentração entre 68% a
72% (peso/peso) e como solvente em vários tipos de sujidades.
Assim, existem outros produtos do ponto de vista prático eficazes para
atender a essas necessidades. O álcool líquido, por seu "consagrado
uso", é visto como uma "solução excelente" para essas aplicações, o
que de fato não é verdadeiro. Ele pode ser facilmente substituído por
outros produtos, tais como os desinfetantes, que podem conferir até
maior eficácia, quando se fala do espectro de alcance biocida do
produto e, para limpeza, os detergentes, os limpa-vidros, os limpa-
fórmica e outras categorias específicas com melhores resultados.

Comparativamente, o álcool na forma gel conserva suas
propriedades quanto à inflamabilidade e à desinfecção. Em ambos os
casos é mais eficaz do que o álcool líquido, uma vez que o tempo de
evaporação do produto aumenta significativamente, melhorando assim
o rendimento em sua utilização.

Na forma líquida, em volumes de 50ml, pode ser comercializado nas
farmácias e nas drogarias, para as finalidades nas quais seja
impossível a utilização de um substituto na forma gel, como, por
exemplo, a desinfecção de canetas dentárias, entre outras.

O álcool etílico na forma líquida poderá ser utilizado em
estabelecimentos de assistência à saúde desde que em
concentrações superiores a 68% p/p, preservando, assim, a aplicação
em ambientes hospitalares, clínicas e outros.

A desnaturação objetiva evitar que o álcool dedicado a outras
finalidades e utilizações não seja consumido como bebida alcoólica,
conforme algumas pesquisas demonstram.

Deve-se garantir que o álcool etílico industrial e o álcool etílico
destinado a testes laboratoriais e à investigação científica não corram
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o risco de ser adulterados. Assim, a tampa com lacre de
inviolabilidade garante, entre outras coisas, que uma farmácia de
manipulação não utilize álcool de procedência duvidosa, colocando
em risco os produtos por ela manipulados.

A introdução do álcool gel no mercado brasileiro mostra resultados
positivos para a saúde pública. Pesquisa da Sociedade Brasileira de
Queimados - SBQ -, em 56 centros de tratamentos de queimados no
Brasil, comprovou que depois da publicação da RDC nº 46, de
20/2/2002, o número de acidentes por álcool obteve uma redução
entre 60% e 65%. No Estado do Ceará, a redução foi de 80%. A
Resolução trouxe redução dos custos para o Estado com tratamento
de queimados, visto que esse tipo de acidente causa graves danos
estéticos, psicológicos, e, em alguns casos, funcionais,
freqüentemente irreversíveis. Segundo a SBQ, o custo do tratamento
de um paciente "grande queimado" é de R$1.200,00 a R$1.500,00 por
dia. Fala-se aqui em 150.000 acidentes por ano, sem levar em conta a
reabilitação e os custos indiretos.

Embora seja inconteste o poder regulatório da Anvisa, como
demonstram os arts. 7º, IV, e 8º, da Lei nº 9.782, de 26/1/99, o
assunto tem se prestado a interpretações e avaliações equivocadas
em procedimentos judiciais, obstando a aplicação efetiva da norma,
consubstanciada em Resolução da Agência, precedida de amplos
estudos e debates com os segmentos envolvidos.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.080/2008
Institui a obrigatoriedade de realização de perícia anual, com a

apresentação dos respectivos laudos técnicos, em pontes e viadutos
integrantes das rodovias e estradas estaduais.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a

obrigatoriedade da realização anual de perícia técnica e
acompanhamento das condições referentes à construção civil e à
engenharia de materiais utilizados em pontes e viadutos integrantes
do sistema de rodovias e estradas estaduais, com a respectiva
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elaboração e divulgação de laudos técnicos.
Parágrafo único - Incumbirá às concessionárias ou às

permissionárias, bem como à empresa ou ao órgão do poder público
responsável, conforme o caso, a responsabilidade pelo cumprimento
do que é exigido no "caput" deste artigo.

Art. 2º - O Poder Executivo, através do órgão próprio, regulamentará
a presente lei, no prazo de 180 dias da data de sua publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: O objetivo deste projeto de lei é garantir uma ação

preventiva do Governo para preservar a vida dos usuários das
rodovias mineiras. As estradas estão comprometidas e as pontes
estão caindo.

O projeto de lei em tela visa, entre outros objetivos, a garantir a
preservação da vida dos usuários das rodovias e das estradas que
compõem o sistema viário do Estado de Minas Gerais, numa ação
preventiva e responsável da autoridade pública ou de sua
permissionária ou concessionária. Ademais, a nova forma de
administração do Estado pressupõe, entre outras exigências da
sociedade, a qualidade no atendimento prestado ao consumidor,
através do estabelecimento de quesitos que visem à proteção à
integridade física e à saúde do consumidor.

Temos em mente que, ao aprovarmos este projeto de lei, estaremos
contribuindo, sensivelmente, para que a qualidade dos serviços
públicos, prestados direta ou indiretamente, venham a ganhar maior
credibilidade junto aos usuários desses serviços, bem como se
administrará com maior eficiência e se economizará o dinheiro
público, uma vez que toda ação preventiva, bem programada, evita
gastos maiores e indenizações desnecessárias.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.081/2008
Institui o Pólo de Desenvolvimento do Setor da Indústria e do

Comércio de Móveis e dá outras providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado, na microrregião de Ubá, o Pólo de

Desenvolvimento do Setor da Indústria e do Comércio de Móveis.
Parágrafo único - Integram o pólo de desenvolvimento criado por

esta lei os Municípios de Guidoval, Guiricema, Piraúba, Rio Pomba,
Rodeiro, São Geraldo, Tocantins, Ubá e Visconde do Rio Branco,
sendo Ubá o Município sede do pólo.

Art. 2º - Receberão incentivos e benefícios fiscais destinados a
estimular o desenvolvimento econômico e social da região, na forma
prevista nesta lei, as empresas industriais e comerciais instaladas nos
Municípios integrantes do pólo de desenvolvimento que venham a
expandir suas atividades e as que neles venham a instalar-se.

Art. 3º - Constituem incentivos a serem concedidos às empresas
referidas no art. 2º:

I - a elaboração de projetos sob a coordenação do órgão estadual
competente, compreendendo estudos de solo, de terraplanagem e de
redes de energia elétrica, de telecomunicações, de água e esgoto e
de drenagem;

II - a prestação de serviços e a execução de obras de infra- estrutura
pelos diversos órgãos da administração pública estadual direta ou
indireta para a implementação dos projetos a que se refere o inciso I;

III - a abertura, pelo Estado, de linhas de crédito com condições
especiais para o financiamento de ações, projetos e iniciativas
relacionados com a produção e a comercialização de móveis.

Art. 4º - O Estado fica autorizado a conceder às empresas referidas
no art. 2º os seguintes benefícios fiscais:

I - redução da carga tributária do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de
Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS - para até 12% (doze por cento) nas operações
internas destinadas à aquisição de máquinas e equipamentos
utilizados nas fases de produção e industrialização de móveis,
observados os prazos, as formas e as condições estabelecidas em
regulamento;

II - concessão de período de carência de dois anos, contado do
início das atividades industriais, para o recolhimento do ICMS pelas
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empresas integrantes do pólo de desenvolvimento, findo o qual o
pagamento será efetuado em doze parcelas mensais, iguais e
sucessivas, sem encargos, ficando a empresa obrigada, a partir do
terceiro ano, a recolher o imposto nos prazos e nas condições
estabelecidas na legislação em vigor;

III - concessão de incentivos fiscais relativos a tributos de
competência federal, mediante convênio do Estado com a União.

Art. 5º - Os Municípios a que se refere o parágrafo único do art. 1º
poderão, a seu critério, mediante lei municipal, conceder benefícios
fiscais às empresas que implantarem projetos industriais em seus
territórios.

Art. 6º - Os benefícios fiscais previstos nesta lei serão concedidos
mediante o cumprimento, pelo Poder Executivo, das condições
estabelecidas no art. 14 da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 7º - Cabe ao Poder Executivo enviar à Assembléia Legislativa,
semestralmente, os dados estatísticos relativos ao pólo de
desenvolvimento criado por esta lei, inclusive o número de empresas
atendidas e o montante de recursos liberados pelas linhas de crédito
oficiais.

Art. 8º - A empresa beneficiada com a concessão dos incentivos e
dos benefícios fiscais previstos nesta lei remeterá ao governo do
Estado e à Assembléia Legislativa, anualmente, seu balanço geral.

Art. 9º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos no exercício financeiro subseqüente.

Parágrafo único - Os incentivos a que se refere o art. 3º serão
concedidos de forma gradativa, observada a disponibilidade
orçamentária.

Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: A indústria moveleira em Minas Gerais vem

apresentando uma expressiva expansão e é constituída de mais de 6
mil empresas, colocando o Estado em 5º lugar em termos de
faturamento no setor. Novos pólos moveleiros vêm surgindo em
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diferentes regiões, contribuindo para a geração de novos empregos e
o aumento da renda. As medidas propostas no projeto promoveriam
aumento não só da produção industrial, mas também do número de
postos de trabalho e da arrecadação tributária, o que traria
desenvolvimento a essa região do Estado e melhoraria a qualidade de
vida de sua população.

É importante salientar que grande parte das cidades que
compreendem esse pólo tem como principal atividade econômica a
industrialização e o comércio de móveis. No entanto, o setor tem
enfrentado sérios problemas, principalmente com a escassez de
matéria-prima. Para não fecharem suas fábricas, os empresários são
obrigados a comprar madeira em Estados do Norte do país,
sujeitando-se a pagar altos fretes. Além disso, têm que enfrentar a
concorrência de Estados onde a carga tributária é menor. Para evitar
que a situação se agrave ainda mais, algumas ações efetivas devem
ser implementadas.

É fundamental, portanto, a união de esforços dos poderes públicos
federal, estadual e municipal, juntamente com a iniciativa privada,
para que esse importante setor da indústria mineira não chegue à
estagnação ou, o que seria pior, se torne economicamente inviável, o
que poderia acarretar o fechamento de muitas pequenas fábricas de
móveis de toda a região, aumentando ainda mais o desemprego e
retirando a única fonte de renda de milhares de famílias.

A proposição que apresentamos, ao instituir oficialmente o pólo
moveleiro de Ubá, busca fazer justiça à região e incentivar a expansão
dessa importante atividade econômica, a qual hoje representa o 3º
pólo moveleiro do Brasil.

Por estas razões e porque a região de Ubá, com sua indústria
moveleira, muito tem contribuído para o crescimento econômico da
região, aguardo dos meus pares apoio à aprovação desta proposição.

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

PROJETO DE LEI N° 2.082/2008
Cria o Serviço Voluntário de Capelania Carcerária em todos os

estabelecimentos do sistema penitenciário e dá outras providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o Serviço Voluntário de Capelania Carcerária em

toda unidade carcerária do sistema penitenciário do Estado,
objetivando o atendimento espiritual e religioso aos presos, internados
e seus familiares, assim como aos profissionais de segurança,
respeitada, sempre, a sua vontade.

Art. 2º - O Serviço Voluntário de Capelania Carcerária estará afeto e
subordinado à direção da unidade prisional, cabendo a esta aceitar ou
não as indicações de novos voluntários que vierem a serem feitas pelo
Capelão Titular, assim como a do próprio Capelão.

Art. 3º - O Serviço Voluntário de Capelania Carcerária será exercido
a partir da assinatura de termo de adesão, celebrado entre a unidade
prisional e o prestador do serviço.

Art. 4º - O Serviço Voluntário de Capelania Carcerária será
coordenado por um Capelão Titular formado em curso específico de
capelania, com especialização na área carcerária, credenciado por
unidade de capelania voluntária da União Internacional de Pastores e
Capelães Voluntários - Unipas -, aprovado pela direção da unidade e
assistido por um Capelão Auxiliar.

§ 1º - O candidato a Capelão Titular deverá apresentar, além da
prova de formação em capelania, "curriculum vitae", carta de
referência de três capelães de diferentes denominações evangélicas
formados há mais de um ano e credencial válida da União
Internacional de Pastores e Capelães Voluntários - Unipas.

§ 2º - Professando o candidato outra religião, a carta de referência
será assinada por membro imediatamente superior de sua ordem
religiosa.

§ 3º - Obrigatoriamente, os Capelães Titular e Auxiliar serão de
religiões diferentes.

§ 4º - Serviço Voluntário de Capelania Carcerária das instituições
carcerárias estaduais poderá manter, a seu critério, convênios com
cursos de capelania já estabelecidos, a partir da avaliação de seu
conteúdo programático, reconhecendo seus certificados como prova
de formação em capelania, mencionada no § 1º deste artigo.

Art. 5º - Será de responsabilidade do Capelão Titular:
I - coordenar o Serviço Voluntário de Capelania Carcerária,
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respondendo por ele junto à direção da unidade;
II - selecionar e equipar, para diferentes credos religiosos, os

voluntários que constituirão a equipe de visitadores religiosos da
unidade;

III - fornecer relatórios à direção da unidade, mensalmente ou
sempre que solicitados pelo Diretor;

IV - aprovar, ou não, a literatura religiosa impressa que for
distribuída na unidade;

V - distribuir e supervisionar as tarefas da equipe de visitadores;
VI - aprovar o acesso de visitadores religiosos eventuais à unidade,

obedecendo aos critérios estabelecidos no art. 7º desta lei e
transmitindo-lhes as regras estabelecidas para o exercício da
capelania voluntária eventual na unidade.

Art. 6º - O Capelão Titular ministrará curso básico de capelania
carcerária, periodicamente, devendo abranger orientações sobre o
serviço de capelania, ética carcerária, compromisso com a não-
violência, respeito à vida, solidariedade, relacionamento com
profissionais de segurança, teologia do sofrimento, consolo, noções
de aconselhamento cristão e comportamento ético no ambiente
prisional.

Art. 7º - O Capelão Titular formará a equipe de visitadores
selecionados obedecendo aos seguintes critérios:

I - entrevista pessoal para conhecer os motivos que levam o
candidato a procurar o Serviço Voluntário de Capelania Carcerária;

II - recebimento da carta de referência da autoridade religiosa, de
que tratam os §§ 1º e 2º do art. 4º desta lei;

III - verificação da prova de participação em curso básico de
capelania carcerária;

IV - recebimento da documentação para registro na direção da
unidade, sendo indispensáveis a Carteira de Identidade, o CPF, duas
fotos 3x4 recentes, comprovante de residência, credencial válida da
União Internacional de Pastores e Capelães Voluntários - Unipas - e
carta de apresentação da entidade de origem.

Art. 8º - As atividades da Capelania serão realizadas respeitando-se
o horário designado pela direção da unidade.

Art. 9º - É vedado ao voluntário interferir nos procedimentos
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disciplinares adotados para o tratamento dos internos, assim como
oferecer qualquer tipo de alimento, medicação, objetos ou outros
produtos, sem a prévia autorização da direção da unidade.

Art. 10 - A equipe deverá trabalhar portando crachá fornecido pela
direção da unidade, devendo identificar-se sempre que solicitado.

Art. 11 - O voluntário não poderá transitar pela unidade fora dos
horários designados para o serviço, sob nenhum pretexto.

Art. 12 - O voluntário que desobedecer a quaisquer dispositivos
desta lei será suspenso de suas atividades, de imediato, por tempo a
ser determinado pelo Capelão Titular, em consonância com a direção
da unidade.

Art. 13 - A direção da unidade deverá designar espaço físico a ser
utilizado pelo Capelão Titular para entrevistar voluntários, receber
pessoas, realizar reuniões com a equipe e guardar material a ser
utilizado em serviço.

Art. 14 - O Serviço Voluntário de Capelania não gera vínculo
empregatício nem obrigações de natureza trabalhista, previdenciária
ou afim.

Art. 15 - Ficam revogadas, a partir da publicação desta lei, as
credenciais de capelania emitidas por instituições não conveniadas
com o Serviço Voluntário de Capelania Carcerária das instituições
carcerárias estaduais.

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: A assistência ao preso e ao internado é dever do

Estado, com a cooperação da comunidade, conforme se extrai dos
ditames dos arts. 4º e 10 da Lei de Execução Penal. Determinadas
pessoas, previamente preparadas, devem ter acesso regulamentar
aos institutos penais para promover a dignidade e a cidadania dos
presos, internos e funcionários.

O Estado deve incentivar e viabilizar todas as modalidades de
participação da sociedade na administração e controle dos serviços
públicos das penitenciárias, centros de detenção e outros organismos
que reprimem a liberdade do cidadão, já que todo ser humano deve
receber um tratamento humano, pois o preso e o cidadão livre são
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absolutamente iguais em dignidade pessoal.
Em que pese a disposições constitucionais e legais a respeito,

verifica-se que certos estabelecimentos prisionais costumam não
oferecer condições adequadas para que religiosos levem aos internos
e seus familiares os serviços a que se dispõem. Na maioria das vezes,
não se trata de intransigência das unidades, mas, sim, um cuidado
para com a própria tranqüilidade e segurança dos presos e familiares
e do próprio serviço penitenciário, pois se tem percebido que aos
visitantes falta um preparo especial para o desenvolvimento da
atividade a que se propõem. Há casos em que, no lugar de consolo,
levam desespero e mais violência ao interno, tormento à família e
irritação aos profissionais de segurança.

O visitante deve ser aquele que amenize a dor do preso, que saiba
consolar, que tenha empatia, que obedeça às ordens da unidade, que
guarde sigilo e que aja com extremo bom-senso. Para que existam
equipes bem formadas, é necessário que exista a capelania. Em
muitos momentos de sua vida, o ser humano necessita ser consolado,
confortado e orientado para enfrentar as aflições do mundo. A
Capelania Carcerária desempenha este papel, ajudando alguém que
está privado de sua liberdade por um ato que deve ser punido e
entendido.

O serviço prestado pelos voluntários será para todos os cristãos e
até mesmo para ateus e seguidores de outras religiões, caso queiram,
independentemente do credo religioso que professem, o mesmo se
dando com o Capelão Titular, que, preenchendo os requisitos desta
lei, poderá ser de qualquer religião.

Por entendermos ser absolutamente necessária a visitação aos
detentos e internos, familiares e outros, dentro de critérios seguros,
éticos, disciplinados e eficazes, esperamos contar com o apoio dos
nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.083/2008
Dispõe sobre preferência de tramitação aos procedimentos judiciais

em que figure como parte pessoa idosa, beneficiária da assistência
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judiciária gratuita.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Nos procedimentos judiciais sob o benefício da assistência

judiciária gratuita, a pessoa idosa que figure como parte terá
prioridade em todo ato ou diligência procedimental.

§ 1º - Considera-se idosa, para efeito desta lei, a pessoa com mais
de sessenta anos de idade, conforme o art. 2º da Lei nº 12.666, de
1997, que dispõe sobre a política estadual de amparo ao idoso.

§ 2º - Os atos procedimentais a que se refere o "caput" deste artigo
serão os de distribuição, publicação de despachos na imprensa oficial,
citações e intimações, inclusão em pauta de audiências, julgamentos
e proferimento de decisões judiciais.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: O projeto em tela visa a diminuir o tempo de espera na

tramitação de feitos no Judiciário em que figure como parte pessoa
idosa, que muitas vezes não consegue esperar a sentença final no
processo por ela intentado.

A justiça, de maneira geral, se tem preocupado muito com a
celeridade do feito, com um deslinde mais rápido, de forma que a
prestação jurisdicional atenda aos anseios da sociedade num prazo
razoável.

A proposição é oportuna e vem ao encontro dos anseios da
sociedade.

Assim sendo, conto com o apoio de meus ilustres pares à aprovação
deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.084/2008
Cria o Serviço Voluntário de Capelania Hospitalar em todos os

nosocômios públicos ou privados que possuam número igual ou
superior a trinta leitos e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado em todos os nosocômios públicos ou privados



891

com trinta ou mais leitos o Serviço Voluntário de Capelania Hospitalar,
objetivando o atendimento espiritual e religioso aos pacientes
internados e a seus familiares, assim como aos profissionais de saúde
e aos funcionários, respeitada a vontade deles.

Art. 2º - O Serviço Voluntário de Capelania Hospitalar estará afeto e
subordinado à direção do hospital, cabendo a esta aceitar ou não as
indicações de novos voluntários que vierem a ser feitas pelo Capelão
Titular, assim como a indicação do próprio Capelão.

Art. 3º - O Serviço Voluntário de Capelania Hospitalar será exercido
mediante a assinatura de termo de adesão, celebrado entre a
entidade hospitalar e o prestador do serviço.

Art. 4º - O Serviço Voluntário de Capelania Hospitalar será
coordenado por um Capelão Titular formado em curso específico de
capelania, com especialização na área hospitalar, credenciado por
unidade de capelania voluntária da União Internacional de Pastores e
Capelães Voluntários - Unipas - e aprovado pela direção da unidade,
assistido por um Capelão Auxiliar.

§ 1º - O candidato a Capelão Titular deverá apresentar, além da
prova de formação em capelania, "curriculum vitae", carta de
referência de três capelães de diferentes denominações evangélicas
formados há mais de um ano e credencial válida da União
Internacional de Pastores e Capelães Voluntários - Unipas.

§ 2º - Professando o candidato outra religião, a carta de referência
será assinada por membro imediatamente superior de sua ordem
religiosa.

§ 3º - Obrigatoriamente, os Capelães Titular e Auxiliar serão de
religiões diferentes.

§ 4º - O Serviço Voluntário de Capelania Hospitalar poderá manter, a
seu critério, convênios com cursos de capelania já estabelecidos, a
partir de avaliação de seu conteúdo programático, reconhecendo seus
certificados como prova de formação em capelania, conforme
mencionado no § 1º deste artigo.

Art. 5º - Será de responsabilidade do Capelão Titular:
I - coordenar o Serviço Voluntário de Capelania Hospitalar,

respondendo por ele junto à direção do hospital;
II - selecionar e equipar os voluntários, por credo religioso, que
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constituirão a equipe de visitadores religiosos do hospital;
III - fornecer relatórios mensais à direção do hospital ou sempre que

solicitados pelo Diretor;
IV - aprovar ou não toda literatura religiosa impressa que for

distribuída no hospital;
V - distribuir e supervisionar as tarefas da equipe de visitadores;
VI - aprovar o acesso de visitadores religiosos eventuais à unidade,

obedecendo aos critérios estabelecidos no art. 7º desta lei,
transmitindo-lhes as regras estabelecidas para o exercício da
capelania voluntária eventual na unidade hospitalar.

Art. 6º - O Capelão Titular ministrará periodicamente Curso Básico
de Capelania Hospitalar, devendo este abranger orientações sobre o
serviço de capelania, infecção hospitalar, doenças, técnicas de
higiene e de paramentação, relacionamento com profissionais da
saúde, teologia do sofrimento, consolo, noções de aconselhamento
cristão e comportamento ético no ambiente hospitalar.

Art. 7º - O Capelão Titular formará a equipe de visitadores
selecionados, obedecendo aos seguintes critérios:

I - entrevista pessoal para conhecer os motivos que levam o
candidato a procurar o serviço voluntário de Capelania Hospitalar;

II - recebimento da carta de referência da autoridade religiosa, de
que tratam os §§ 1º e 2º do art. 4º desta lei;

III - verificação da prova de participação em curso básico de
Capelania Hospitalar;

IV - recebimento da documentação para registro na direção da
unidade, sendo indispensáveis a Carteira de Identidade, o CPF, duas
fotos 3x4 recentes, comprovante de residência, credencial válida da
União Internacional de Pastores e Capelães Voluntários - UNIPAS - e
carta de apresentação da entidade de origem.

Art. 8º - As atividades da Capelania serão realizadas respeitando-se
o horário designado pela direção do hospital.

Art. 9º - É vedado ao voluntário interferir nos procedimentos médicos
adotados para o tratamento dos pacientes, assim como oferecer
qualquer tipo de alimentos, medicação ou outros produtos, sem a
prévia autorização da direção do hospital.

Art. 10 - A equipe deverá trabalhar portando crachá fornecido pela
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direção do hospital, devendo identificar-se sempre que solicitado.
Art. 11 - O voluntário não poderá transitar pelo hospital fora dos

horários designados para o serviço, sob nenhum pretexto.
Art. 12 - O voluntário que desobedecer a quaisquer dispositivos

desta lei será suspenso de suas atividades, de imediato, por tempo a
ser determinado pelo Capelão Titular, em consonância com a direção
do hospital.

Art. 13 - A direção do hospital deverá designar espaço físico a ser
utilizado pelo Capelão Titular para entrevistar voluntários, receber
pessoas, realizar reuniões com a equipe e guardar material a ser
utilizado em serviço.

Art. 14 - O Serviço Voluntário de Capelania Hospitalar não gera
vínculo empregatício nem obrigações de naturezas trabalhista,
previdenciária ou afins.

Art. 15 - Ficam invalidadas, a partir da publicação desta lei, as
credenciais de capelania emitidas por instituições não conveniadas ao
Serviço Voluntário de Capelania Hospitalar das instituições
hospitalares estaduais.

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: Em que pese às disposições constitucionais e legais,

verifica-se que certos estabelecimentos hospitalares costumam não
oferecer condições adequadas para que religiosos possam levar aos
pacientes e a seus familiares os serviços a que se dispõem. Na
maioria das vezes, não se trata de intransigência dos hospitais, mas
sim um cuidado para com a própria tranqüilidade dos pacientes, dos
familiares e do próprio serviço médico, pois se tem percebido que aos
visitantes falta um preparo especial para o desenvolvimento da
atividade a que se propõem. Há casos em que, ao invés de consolo,
levam desespero ao paciente, tormento à família e irritação aos
profissionais de saúde. O visitante deve ser aquele que amenize a dor
do paciente, que saiba consolar, que tenha empatia, que obedeça às
ordens do hospital, que guarde sigilo e que aja com extremo bom-
senso.

Para que existam equipes bem-formadas, é necessário que exista a
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capelania. Em muitos momentos de sua vida, o ser humano necessita
ser consolado, confortado e orientado para enfrentar as aflições do
mundo. A capelania hospitalar desempenha esse papel, ajudando
quem está enfermo, durante sua internação.

O serviço prestado pelos voluntários será para todos os cristãos, e
até mesmo para ateus, caso queiram, independentemente do credo
religioso que professem, o mesmo se dando com o Capelão Titular,
que, preenchendo os requisitos propostos por este projeto de lei,
poderá ser de qualquer religião.

Por entendermos ser absolutamente necessária a visitação aos
pacientes, aos familiares, aos profissionais da saúde e aos
funcionários de hospitais, conforme critérios seguros, éticos,
disciplinados e eficazes, é que esperamos contar com o apoio dos
nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.085/2008
Assegura aos agricultores familiares o direito de comercializar seus

produtos agropecuários com dispensa de licitação pública e dá outras
providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica assegurado aos agricultores familiares o direito de

comercializar, com dispensa de licitação pública, nos termos do art. 19
da Lei Federal nº 10.696, de 2 de julho de 2003, os seus produtos
agropecuários, desde que esses produtos tenham como destino as
ações de distribuição para pessoas em situação de insegurança
alimentar e de formação de estoques de segurança.

Parágrafo único - Considera-se, para efeito desta lei, agricultores
familiares as pessoas que se enquadrem no Programa Nacional de
Fortalecimento da Agricultura Familiar - Pronaf -, nos termos da
legislação federal.

Art. 2º - A aquisição de produtos na forma do art. 1º desta lei
somente poderá ser feita nos limites das disponibilidades
orçamentárias e financeiras.

Art. 3º - Os recursos arrecadados com a venda de estoques de
segurança formados nos termos desta lei serão destinados
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integralmente às ações de combate à fome e à promoção da
segurança alimentar e nutricional, como a alimentação escolar.

Art. 4º - A sistemática de aquisição e doação dos produtos
agropecuários a que se refere esta lei deverá levar em conta as
diferenças regionais em relação à realidade da agricultura familiar e
da população em situação de insegurança alimentar.

Parágrafo único - Na definição da população em situação de
insegurança alimentar será consultado o Conselho de Segurança
Alimentar e Nutricional Sustentável do Estado de Minas Gerais -
Consea-MG, estabelecido pela Lei Delegada nº 95, de 29 de janeiro
de 2003 - Capitulo II - art. 4° - Inciso II.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: O projeto de lei visa constituir na legislação estadual

mecanismos que assegurem o direito humano à alimentação e
nutrição num contexto de afirmação da soberania alimentar do País.
Ele permite viabilizar a formação de estoque de segurança para
garantir à população alimentos da cesta básica.

O projeto está em sintonia com as recomendações da Organização
das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação - FAO - e do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD -, que
apontam para a necessidade de formação de estoques públicos de
alimentos com a finalidade de garantir um volume mínimo de produtos
da cesta básica suficiente para suprir o consumo nacional,
especialmente das populações submetidas ao risco de
desabastecimento. Estes estoques de segurança seriam adquiridos
diretamente pelo poder público nas próprias regiões produtoras e
utilizados na distribuição para a população vulnerável, especialmente
por meio de programas institucionais, como a alimentação escolar e
outros.

A aquisição de produtos de agricultores familiares com este objetivo
criaria um círculo virtuoso, ligando a ampliação da demanda efetiva de
alimentos ao incentivo ao crescimento da oferta de alimentos baratos,
dois dos eixos prioritários de ação para alcançar a segurança
alimentar no País.
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A iniciativa foi discutida e aprovada no âmbito da II Conferência
Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - CNSAN -, e da
Subcomissão Mista sobre Segurança Alimentar e Nutricional - Fome
Zero, que desenvolveu seus trabalhos entre abril de 2003 e junho de
2004.

Ela visa permitir as condições para que o Poder Executivo Estadual
implante ações semelhantes ao Programa de Aquisição de Alimentos,
iniciado pelo Governo Federal em agosto de 2003, como parte das
políticas estruturantes do Programa Fome Zero, criado para combater
a fome, a miséria e suas causas estruturais, que geram a exclusão
social.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.086/2008
Dispõe sobre veículo apreendido sob suspeita de furto ou roubo e dá

outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O veículo apreendido por suspeita de furto ou roubo poderá

ficar sob a guarda e a responsabilidade daquele que detiver sua
posse, desde que o tenha adquirido de boa-fé.

Art. 2º - Em caso de furto ou desaparecimento do veículo, o seu
depositário deverá recolher aos cofres públicos o valor constante no
termo de responsabilidade, que deverá ser o mesmo do dia da
assinatura do termo.

Art. 3º - Caso o possuidor não se interesse pela preferência, o
veículo poderá ser entregue a entidade filantrópica, de reconhecida
utilidade pública, nos termos da Lei nº 12.972, de 27 de julho de 1998.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: O projeto visa a evitar que o veículo objeto de furto ou

roubo se deteriore nos pátios da Polícia Civil ou terceirizados,
causando grandes prejuízos ao proprietário e àquele que o adquiriu de
boa-fé.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.087/2008
Cria o Pólo de desenvolvimento da Fruticultura da Zona da Mata e

dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica criado o Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura na

Zona na Mata.
Parágrafo único - Integram o Pólo de Desenvolvimento da

Fruticultura da Zona da Mata, criado por esta lei, os Municípios de
Acaiaca, Argirita, Astolfo Dutra, Bicas, Cataguases, Chácara, Coronel
Pacheco, Descoberto, Divinésia, Goianá, Guarará, Itamarati de Minas,
Laranjal, Mar de Espanha, Matias Barbosa, Olaria, Piau, Presidente
Bernardes, Rio Novo, Rochedo de Minas, Rodeiro, Santa Bárbara do
Monte Verde, Santa Rita do Jacutinga, Santana de Cataguases,
Santana do Deserto, Santo Antônio do Aventureiro, São João
Nepomuceno, Senador Cortes, Tabuleiro, Teixeiras, Tocantins, Viçosa
e Volta Grande.

Art. 2º - Receberão incentivos e benefícios fiscais destinados a
estimular o desenvolvimento econômico e social da região, na forma
prevista nesta lei, as empresas da agroindústria e os fruticultores dos
municípios integrantes do Pólo criado por esta lei que venham a
expandir suas atividades e os que nele venham a se instalar.

Art. 3º - Constituem incentivos a serem concedidos às agroindústrias
e aos fruticultores a que se refere o art. 2º desta lei:

I - a elaboração de projetos, sob a coordenação do órgão estadual
competente, compreendendo estudos de solo e suporte tecnológico;

II - a prestação de serviços e a execução de obras de infra-estrutura,
pelos diversos órgãos da administração pública estadual direta ou
indireta, para a implementação dos projetos a que se refere o inciso I;

III - a abertura, pelo Estado, de linhas de crédito com condições
especiais para o financiamento de ações, projetos e iniciativas
relacionadas às atividades da fruticultura no Pólo criado por esta lei.

Art. 4º - Constituem benefícios fiscais a serem concedidos às
agroindústrias e aos fruticultores a que se refere o art. 2º:

I - a redução da carga tributária do Imposto sobre Operações
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Relativas à Circulação de Mercadorias - ICMS - para até 12% (doze
por cento) nas operações internas destinadas à aquisição de insumos
e equipamentos utilizados em sua atividade, observados os prazos,
formas e condições estabelecidos em regulamento;

II - a concessão de período de carência de dois anos, contado do
início de suas atividades, para o recolhimento do ICMS pelas
empresas integrantes do Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura,
findo o qual o pagamento será efetuado em doze parcelas mensais,
iguais e sucessivas, sem encargos, ficando a empresa obrigada, a
partir do terceiro ano, a recolher o imposto nos prazos e nas
condições estabelecidas na legislação em vigor;

III - a concessão de incentivos fiscais relativos a tributos de
competência federal, mediante convênio do Estado com a União.

Art. 5º - Os municípios a que se refere o parágrafo único do art. 1º
desta lei poderão, a seu critério, mediante lei municipal, conceder
benefícios fiscais às empresas que implantarem projetos
agroindustriais em seus territórios.

Art. 6º - Os benefícios fiscais previstos nesta lei serão concedidos
mediante o cumprimento, pelo Poder Executivo, das condições
estabelecidas no art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de
maio de 2000.

Art. 7º - Cabe ao Poder Executivo enviar à Assembléia Legislativa,
semestralmente, os dados estatísticos relativos ao Pólo de
Desenvolvimento da Fruticultura da Zona da Mata, criado por esta lei,
incluindo-se o número de empresas atendidas e o montante de
recursos liberados pelas linhas de crédito oficiais.

Art. 8º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos no exercício financeiro subseqüente.

Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: Esta proposição visa à criação do Pólo de

Desenvolvimento da Fruticultura da Zona da Mata, compreendendo a
oferta de incentivos que permitam o surgimento de infra-estrutura
agroindustrial e produtiva adequada para sua implementação nestas
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33 cidades: Acaiaca, Argirita, Astolfo Dutra, Bicas, Cataguases,
Chácara, Coronel Pacheco, Descoberto, Divinésia, Goianá, Guarará,
Itamarati de Minas, Laranjal, Mar de Espanha, Matias Barbosa, Olaria,
Piau, Presidente Bernardes, Rio Novo, Rochedo de Minas, Rodeiro,
Santa Bárbara do Monte Verde, Santa Rita do Jacutinga, Santana de
Cataguases, Santana do Deserto, Santo Antônio do Aventureiro, São
João Nepomuceno, Senador Cortes, Tabuleiro, Teixeiras, Tocantins,
Viçosa e Volta Grande.

A implantação da fruticultura na Zona da Mata trouxe decisivo
incremento à agroindústria e à produção nessa região, que carece,
portanto, de incentivos para o seu efetivo desenvolvimento, uma vez
que se percebe o notório aumento do número de fruticultores e a
demanda crescente de seus produtos em todo o mercado nacional.
Além disso, o Pólo de Desenvolvimento da Fruticultura da Zona da
Mata incrementará a criação de empregos na região, direta e
indiretamente.

A agroindústria é de fundamental importância para o
desenvolvimento da Zona da Mata e amplia para o Estado a base de
arrecadação, sobretudo proporcionando a geração de novos
empregos e renda.

Por essas razões, conto com os nobres pares para a aprovação
deste projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.088/2008
Autoriza o Poder Executivo a Institiuir o Conselho Estadual de

Biotecnologia - Cebiotec.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica o Poder executivo autorizado a instituir o Conselho

Estadual de Biotecnologia, denominado Cebiotec, órgão público
normativo, deliberativo e controlador das políticas e das ações
estaduais voltadas para a política setorial.

Parágrafo único - Para fins da aplicação desta lei, considera-se
biotecnologia o processo tecnológico que permite a manipulação de
material biológico e o controle e a minimização de riscos advindos da
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prática de diferentes tecnologias para a proteção da vida e da saúde
do homem, dos animais e das plantas, bem como do meio ambiente.

Art. 2º - Compete ao Cebiotec:
I - formular a política de biotecnologia, definindo prioridades,

editando normas gerais e fiscalizando as ações de execução;
II - acompanhar o desenvolvimento e o progresso técnico e científico

na biotecnologia e em áreas afins, objetivando a segurança e o bem-
estar da população em geral, o equilíbrio e a proteção do meio
ambiente;

III - estabelecer mecanismos de fiscalização das atividades
relacionadas com pesquisa, testes, experiências e outras atividades
na área da biotecnologia e da engenharia genética, envolvendo
organismos geneticamente modificados - OGMs -;

IV - estabelecer normas e regulamentos relativos às atividades e aos
projetos que tenham como objetivo a obtenção, a construção, o
cultivo, a manipulação, o uso, o transporte, o armazenamento, a
comercialização, o consumo, a liberação e o descarte relacionados
com organismos obtidos por engenharia genética envolvendo
organismos geneticamente modificados - OGMs -;

V - encaminhar, para publicação no diário oficial, resultado dos
processos que lhe forem submetidos a julgamento, bem como a
conclusão do parecer técnico, considerando os aspectos técnicos,
sociais, econômicos e éticos;

VI - estimular a participação da comunidade na formulação das
diretrizes das políticas setoriais;

VII - propor e acompanhar o reordenamento institucional, sempre
que forem necessárias modificações nas estruturas públicas
destinadas a segurança e tecnologia ambiental;

VIII - manter intercambio e convênios com entidades congêneres
voltadas para a engenharia genética e a biosegurança em níveis
nacional e internacional;

IX - promover e apoiar a realização de campanhas educativas,
eventos e estudos sobre segurança ambiental;

X - estimular a formação técnica e a atualização permanente dos
servidores das instituições publicas e privadas, estaduais e
municipais, envolvidas na política setorial;
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XI - manter cadastro de todas as instituições e profissionais que
realizem atividades e projetos relacionados com biotecnologia e
engenharia genética no território estadual.

Art. 3º - O Cebiotec compor-se-á de dezenove membros efetivos, ou
seus suplentes, representativos de órgãos públicos e entidades da
sociedade.

§ 1º - Comporão o Conselho:
I - um representante da Secretaria de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento
II - um representante da Secretaria de Estado de Ciência,

Tecnologia e Ensino Superior
III - um representante da Secretaria de Estado de Saúde
IV - um representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável
V - dois representantes dos trabalhadores da alimentação
VI - quatro representantes das entidades de trabalhadores rurais
VII - dois representantes da comunidade científica
VIII - dois representantes das entidades de consumidores
IX - três representantes das entidades ambientais
X - um representante da Ordem dos Advogados do Brasil
XI - um representante do Conselho Regional de Engenheiros

Agrônomos
§ 2º - Os órgãos e as entidades que compõem o Conselho indicarão

titulares e respectivos suplentes, que os substituam em suas faltas e
impedimentos.

§ 3º - A primeira indicação dos integrantes do Conselho dar-se-á no
prazo de trinta dias, contados da publicação desta lei.

§ 4º - A entidade representativa da sociedade que não se fizer
presente, sem justificativa, a três reuniões consecutivas ou cinco
alternadas, perderá automaticamente a representação, assumindo a
entidade suplente.

§ 5º - O Cebiotec elegerá, entre seus membros, por maioria de dois
terços, o Presidente e o Vice-presidente, para mandato de um ano,
permitindo-se uma recondução.

Parágrafo único - O Vice-Presidente substituirá o Presidente em sua
ausência e impedimentos.
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Art. 4º - O Conselho Estadual de Biotecnologia - Cebiotec - contará
uma Secretaria Executiva, a qual terá sua estrutura disciplinada em
ato do Poder Executivo.

Art. 5º - O Regimento Interno do Cebiotec, aprovado por ato do
Chefe do Poder Executivo, estabelecerá a sua estrutura e o seu
funcionamento, podendo criar comissões técnico operacionais
necessárias a consecução de seus objetivos.

Parágrafo único - O Cebiotec elaborará o seu Regimento Interno no
prazo de trinta dias a contar de sua instalação.

Art. 6º - Os membros do Conselho não receberão nenhum tipo de
remuneração, e o exercício da função de conselheiro será
considerado de interesse público relevante.

Parágrafo único - O ressarcimento das despesas com transporte,
estada e alimentação, quando realizadas em objeto de serviço e
devidamente comprovadas, não será considerado como remuneração.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: Em nossos dias, a sociedade está marcada por

mudanças em todos os aspectos, principalmente na vida e no meio
ambiente. A questão a ser colocada está na forma de aceitar e
conduzir as mudanças, para que estas não signifiquem a destruição
nem o caos. Uma das mudanças que mais intriga a humanidade,
neste momento, são os avanços proporcionados pela biotecnologia,
em especial pela engenharia genética, através da obtenção de
organismos geneticamente modificados - OGM. Para que essas
mudanças possam levar a humanidade a se tornar uma sociedade
cuja expressão seja a solidariedade, a justiça e a oportunidade igual
para todos, é necessário regras claras. Essas regras devem ser
expressas de várias formas.

As mudanças que ocorrem na vida e no meio ambiente devem ser
motivo de preocupação de toda a humanidade, pois existe
interdependência, sendo, ao se manusear a vida automaticamente,
afetado o meio ambiente, porque um e outro somente existem
equilibradamente. Esse equilíbrio somente será garantido se existirem
mecanismos de proteção a ambos.
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Por meio da pesquisa, são garantidas as bases para implementação
das mudanças, mas, como os próprios pesquisadores não tem o total
domínio sobre os impactos dos OGMs causados sobre a vida e o meio
ambiente, urge que sejam estabelecidas regras, visando a controlar o
manuseio com segurança e ética.

Quanto ao aspecto da ética e do manuseio com segurança, é
necessária uma forma institucional em que seja garantido ao conjunto
da sociedade uma efetiva participação; tornando-a capacitada para a
responsabilização.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.089/2008
Dispõe sobre a manutenção de elevadores em edifícios residenciais

e comerciais e dá outras providências.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Todos os elevadores elétricos instalados em edifícios de

habitação coletiva, comerciais e de serviços públicos ou privados,
deverão ser submetidos à manutenção semestral, de acordo com as
especificações constantes nas normas expedidas pelo órgão federal
competente do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e
Qualidade Industrial.

§ 1º - A manutenção de que trata o "caput" deste artigo deverá ser
realizada por empresas prestadoras de serviço habilitadas pelo órgão
fiscalizador estadual competente e registradas junto ao Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.

§ 2º - Consideram-se órgãos competentes para fiscalizar a
manutenção semestral de que trata o "caput" deste artigo:

I - os órgãos de defesa civil;
II - o Corpo de Bombeiros Militar;
III - os órgãos fiscalizadores de obras municipais.
Art. 2º - Os contratos de manutenção de elevadores deverão ser

registrados nos respectivos Conselhos Regionais de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia, com responsabilidade técnica exercida por
engenheiro-mecânico devidamente habilitado.

Art. 3º - No caso de acidentes em decorrência do descumprimento
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do que estabelece esta lei, responderão civil e criminalmente pelos
danos deles decorrentes:

I - o proprietário ou o responsável pelo edifício, caso não tenha sido
cumprido o que determinam os arts. 2º e 3º desta lei;

II - o responsável técnico e, quando houver, a empresa contratada
para realizar a manutenção, em casos de omissão, negligência ou
imperícia.

Art. 4º - A empresa prestadora do serviço de manutenção de
elevadores deverá fornecer ao órgão fiscalizador um plano periódico
da manutenção programada para cada edificação, no qual constarão
todos os procedimentos específicos para a marca e o modelo do
equipamento correspondente, bem como a periodicidade do serviço a
ser prestado, e ainda:

I - utilizar, obrigatoriamente, em seus serviços de reparo e
manutenção, componentes originais ou fabricados por firmas que
mantenham controle de qualidade;

II - emitir, a cada visita de manutenção, certificado de revisão em
que constará prazo de validade e termo de garantia relativa ao serviço
prestado, afixando-o no interior do elevador, em local que permita sua
leitura pelos usuários.

Art. 5º - A cada manutenção, os proprietários ou os responsáveis
pelo edifício estão obrigados a providenciar todos os reparos e todas
as substituições consideradas como essenciais à segurança do
elevador, sob pena de sua interdição.

Art. 6º - O não-cumprimento do disposto nesta lei implica:
I - a interdição do elevador;
II - multa no valor de 1.000 UFEMGs (mil Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais), no caso de desrespeito à interdição;
III - multa no valor de 2.000 UFEMGs (duas mil Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais) no caso de reincidência, sem prejuízo da
interdição;

Parágrafo único - Na hipótese de extinção da Unidade Fiscal do
Estado de Minas Gerais - UFEMG -, a atualização monetária dos
valores constantes neste artigo se fará pela variação do Índice Geral
de Preços - IGP -, da Fundação Getúlio Vargas, ou de outro índice
que vier a substituí-lo.
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Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento
e oitenta dias contados da data de sua publicação.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: Os elevadores fazem parte do quotidiano de grande

parte da população brasileira. A alta densidade demográfica
encontrada nas grandes cidades só é possível em virtude do processo
de verticalização, viabilizado por tecnologias como essa.

Os moradores e freqüentadores de edifícios passam parte
considerável de sua vida no interior de elevadores; a segurança
desses equipamentos, entretanto, não tem sido objeto de cuidados
rigorosos. Inúmeros são os casos de pessoas que se vêem trancadas
em seu interior, seja por defeitos de funcionamento, seja por
interrupção no fornecimento de energia elétrica. Esse quadro se
agrava quando são vítimas desse tipo de acidente pessoas portadoras
dos distúrbios de acrofobia (medo de altura) ou de claustrofobia (medo
de lugares fechados). O pânico a que podem ficar sujeitas é capaz de
agravar seu quadro clínico e de produzir seqüelas duradouras.

A segurança dos elevadores é objeto de diversas normas técnicas
da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT -, assim como
dos códigos municipais de edificações; isso não impede, entretanto,
que o Estado edite norma sobre o tema, visando a beneficiar,
sobretudo, os municípios que ainda não legislaram sobre o assunto.

A presente proposição torna obrigatória a manutenção semestral, de
acordo com as especificações constantes nas normas expedidas pelo
órgão federal competente do Sistema Nacional de Metrologia,
Normalização e Qualidade Industrial.

Pelas razões expostas, contamos com o apoio dos ilustres
parlamentares à aprovação do projeto ora apresentado.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.090/2008
Dispõe sobre o registro policial obrigatório de estabelecimentos

comerciais e dá outras providências.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os estabelecimentos comerciais para se habilitarem

legalmente ao exercício das atividades de compra, venda, troca ou
permuta, consignação ou depósito de mercadorias usadas,
reformadas ou recondicionadas, especialmente móveis, máquinas,
aparelhos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, acessórios, telefones
celulares e outros bens móveis são obrigados a se inscreverem,
previamente, no registro policial da delegacia de polícia de sua
jurisdição.

§ 1º - O não-atendimento da exigência contida no "caput" deste
artigo implica a adoção das seguintes providências, pela delegacia de
polícia com jurisdição sobre o local da situação do estabelecimento
infrator:

I - notificação do responsável pelo estabelecimento infrator para que
promova, no prazo de trinta dias, a devida inscrição no registro policial
competente, instruída com os documentos necessários ou com a
defesa que julgar pertinente;

II - interdição do estabelecimento infrator, caso o responsável por ele
não promova, no prazo legal, a devida inscrição no registro policial
competente, instruída com os documentos necessários, ou caso seja
julgada improcedente a defesa apresentada, sendo que dessa decisão
de interdição cabe recurso administrativo, com efeito suspensivo, para
o Chefe da Polícia Civil, no prazo de trinta dias da intimação.

§ 2o - Os estabelecimentos comerciais já existentes, não inscritos no
registro policial exigido por esta lei, terão o prazo de até sessenta
dias, a contar de sua publicação, para regularizarem sua situação,
devendo apresentar, no ato de seu registro, relação em duas vias,
contendo todas as mercadorias usadas em estoque, indicando o
número e o tipo do documento fiscal de origem, a marca, as
características e outras especificações.

Art. 2o - A inscrição no registro policial obrigatório instituído por esta
lei será feita na delegacia de polícia da jurisdição do estabelecimento
comercial, mediante requerimento assinado pelo titular da empresa
em nome individual, pelo representante legal seu ou da sociedade
empresária, conforme o caso, acompanhado com a seguinte
documentação:
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I - cópia autenticada do ato constitutivo da empresa ou firma em
nome individual, atualizado, registrado na Junta Comercial do Estado
de Minas Gerais;

II - inventário, em duas vias, das mercadorias usadas descritas no
art. 1o, "caput", se existentes no estabelecimento;

III - certidões negativas do Distribuidor do Fórum Criminal das
Justiças Federal e Estadual, em nome dos representantes e sócios ou
titulares da sociedade empresária ou da empresa em nome individual.

Art. 3o - A delegacia de polícia do registro do estabelecimento
comercial emitirá em nome deste um Certificado de Registro Policial
para ser afixado em local visível no estabelecimento, para fins de
comprovação de sua regularidade.

Parágrafo único - Cabe recurso administrativo para o Chefe da
Polícia Civil da decisão que defere ou não o registro, no prazo de
trinta dias da respectiva intimação.

Art. 4º - As entradas, nos estabelecimentos comerciais, de
mercadorias usadas, reformadas ou recondicionadas, ainda que a
título de consignação, troca, permuta, doação ou depósito, deverão
ser relacionadas, em instrumento apropriado, pelo responsável pelo
estabelecimento, de modo que seja indicado o número e o tipo do
documento fiscal de origem, a marca e o tipo da mercadoria, e o
nome, o endereço, o número de inscrição no CPF e do RG do
fornecedor ou vendedor, ficando tal relação à disposição da delegacia
de polícia competente.

Parágrafo único - Igualmente serão relacionadas em instrumento
apropriado as saídas das mercadorias usadas, com anotações do
nome, endereço, identidade e CPF do adquirente, bem como o
número do documento fiscal emitido, ficando tal relação à disposição
da delegacia de polícia competente.

Art. 5º - O não-atendimento da exigência do art. 4o implica a adoção
das seguintes providências, pela delegacia de polícia com jurisdição
sobre o local da situação do estabelecimento infrator:

I - notificação do responsável pelo estabelecimento infrator para que
promova, no prazo de trinta dias, o devido relacionamento das
mercadorias, podendo apresentar a defesa que julgar pertinente;

II - apreensão da mercadoria, caso o responsável pelo
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estabelecimento não promova, no prazo legal, o devido
relacionamento das mercadorias ou seja julgada improcedente a
defesa apresentada;

III - interdição do estabelecimento infrator, no caso de reincidência
da infração, sendo que dessa decisão cabe recurso administrativo,
com efeito suspensivo, para o Chefe da Polícia Civil, no prazo de trinta
dias da intimação.

Art. 6o - As mercadorias usadas apreendidas não reclamadas e
abandonadas em poder da delegacia de polícia, por período igual ou
superior a um ano, serão alienadas em hasta pública.

§ 1o - O processo licitatório será instaurado com autorização do
Titular da Secretaria de Defesa Social, a quem compete nomear a
Comissão Especial de Licitação composta de, no mínimo, três
membros, servidores estáveis, instruindo-se o processo com os
seguintes documentos, no mínimo:

I - auto de apreensão das mercadorias usadas encontradas em
situação irregular;

II - laudo pericial contendo avaliação dos bens móveis usados,
apreendidos, a serem leiloados;

III - relatório circunstanciado da fiscalização realizada, elaborado
pela delegacia de polícia autora da apreensão;

IV - prova da publicação, por três vezes consecutivas, no diário
oficial dos Poderes do Estado e em jornal de circulação em âmbito
estadual, contendo discriminação minuciosa das mercadorias usadas
apreendidas, o nome do estabelecimento ou da pessoa em poder do
qual foi feita a apreensão, o número do Termo de Apreensão e o
prazo de até trinta dias, contado da última publicação, para a
comprovação da regularização dos bens móveis usados a serem
leiloados.

§ 2º - A licitação tratada neste artigo obedecerá aos ditames da Lei
de Licitações e Contratos, a Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de
1993.

Art. 7o - O Chefe da Polícia Civil determinará a realização de
levantamentos em todas as delegacias de polícia, a fim de que sejam
relacionados os bens móveis e mercadorias, usados, apreendidos e
na situação descrita no art. 6o, para serem alienados e encaminhará o
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resultado desses levantamentos à Comissão Especial de Licitação de
que cuida o § 1o do art. 6º.

Art. 8o - A partir da vigência desta lei os levantamentos mencionados
no art. 7o passarão a ser rotineiros, no final de cada mês, para os
efeitos do disposto no art. 7o.

Art. 9o - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de
sessenta dias a contar de sua publicação.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: Este projeto de lei trata da criação de mais um

mecanismo de controle da comercialização e circulação de
mercadorias usadas, na tentativa de coibir a receptação. Tendo em
vista a falta de um mecanismo legal capaz de coibir tal prática,
estamos apresentando a esta egrégia Assembléia este projeto de lei,
cuja medida certamente refletirá na redução dos crimes de furtos e
roubos. Desde já conto com o apoio dos nobres pares para aprovação
desta proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.091/2008
Dispõe sobre a responsabilidade das indústrias farmacêuticas e das

empresas de distribuição de medicamentos de dar destinação
adequada a medicamentos com prazos de validade vencidos e dá
outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - É de responsabilidade das indústrias farmacêuticas e das

empresas de distribuição de medicamentos dar destinação adequada
aos produtos que estiverem sendo comercializados na rede de
farmácias no Estado e estiverem com seus prazos de validade
vencidos ou fora de condições de uso.

§ 1º - Para efeito desta lei, considera-se farmácia o estabelecimento
de manipulação de fórmulas magistrais e oficiais, de comércio de
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos,
compreendendo o de dispensação e do atendimento privativo de
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unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência
médica.

§ 2º - Para efeito desta lei, consideram-se empresa de distribuição a
distribuidora e o fornecedor de insumo e medicamentos aos
estabelecimentos de manipulação de fórmulas magistrais e oficiais, de
comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e
correlatos, compreendendo o de dispensação e o de atendimento
privativo de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de
assistência médica.

Art. 2º - É assegurado às farmácias recusar o recebimento de
produtos farmacêuticos cujos prazos de validade específicos tenham
decorrido em mais de um terço de sua totalidade.

Parágrafo único - A assunção, pela indústria farmacêutica, de
compromisso de imediata substituição dos medicamentos cujos
prazos de validade venham a expirar em poder das farmácias e das
empresas de distribuição excepciona a prerrogativa disposta no
"caput" deste artigo.

Art. 3º - A partir do dia em que expirar o prazo de validade dos
medicamentos, as farmácias informarão aos fabricantes a lista de
medicamentos que têm seus prazos de validade vencidos a fim de
que sejam tomadas as medidas determinadas por esta lei.

§ 1º - No prazo máximo de quinze dias a contar do recebimento das
informações de que trata o "caput" deste artigo, os fabricantes ou as
empresas de distribuição de medicamentos providenciarão o
recolhimento dos produtos para a destinação legalmente aplicável a
cada caso.

§ 2º - A substituição a que se refere o parágrafo único do art. 2º
pelas indústrias farmacêuticas dos medicamentos cujos prazos de
validade expirem em poder das farmácias e das empresas de
distribuição dar-se-á no prazo mínimo de quinze dias a partir da
notificação.

§ 3º - Caso o medicamento cuja distribuição foi assegurada já não
seja fabricado, fica a indústria farmacêutica obrigada a restituir à
farmácia, ao distribuidor ou à entidade adquirente as quantias pagas,
monetariamente corrigidas.

§ 4º - Caso o medicamento seja fornecido pelos distribuidores
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representantes da venda de medicamentos da indústria farmacêutica,
este será o canal de retorno para o legítimo ressarcimento da indústria
para a farmácia ou a entidade adquirente.

Art. 4º - Considera-se antecipadamente vencido o medicamento cuja
posologia não possa ser inteiramente efetivada no prazo de validade
ainda remanescente.

Art. 5º - A inobservância dos dispositivos constantes nesta lei
sujeitará os infratores às penalidades previstas na Lei nº 13.317, de 24
de setembro de 1999, que contém o Código de Saúde do Estado de
Minas Gerais.

Art. 6º - A atividade que tenha por objetivo a destinação final dos
medicamentos vencidos ou fora de condições de uso, a ser exercida
no território do Estado de Minas Gerais, deve ser submetida a prévia
análise e licenciamento da Fundação Estadual do Meio Ambiente -
FEAM -, de conformidade com as normas ambientais vigentes.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: O comércio varejista de produtos farmacêuticos, que

compreende a comercialização de farmácias e drogarias, é o único
ramo de atividades no País que tem preços controlados pelo Governo.

As farmácias e drogarias compram os medicamentos por preços
determinados pelos fabricantes e, seguindo a margem de lucro de
30% imposta pelo Governo, através da Portaria nº 37/92, do Ministério
da Economia Fazenda e Planejamento, que regulamenta o comércio
farmacêutico, acham o valor final da venda, comumente chamado de
preço máximo ao consumidor.

As farmácias e drogarias são estabelecimentos comerciais
diferentes do comércio comum; primeiro porque necessitam de
funcionários especializados que conheçam profundamente os
produtos à venda nas prateleiras, nos balcões e nas gôndolas, dêem
orientação aos consumidores e exerçam a difícil missão de ler receitas
médicas.

As farmácias e drogarias praticam horário extenso para melhor
atender à população, abrindo às 7 horas e encerrando o expediente
às 22 horas. Abrindo durante 15 horas, necessitam de duas turmas de
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empregados para cumprirem os horários.
A quase totalidade das farmácias e das drogarias abrem suas portas

aos domingos e nos feriados, pagando horas extras aos seus
empregados, além de contratarem segurança a fim de evitarem
assaltos.

O horário praticado por farmácias e drogarias, bem como a abertura
aos domingos e nos feriados, só aumenta suas despesas: turmas
dobradas, salários dobrados, maior consumo de energia, telefone,
água, segurança. A margem bruta de 30% que é destinada às
farmácias e às drogarias compromete 12% de impostos diretos
cobrados sobre o preço máximo ao consumidor.

Desse modo, pagando os impostos restam 18% para cobrir as
despesas com empregados, aluguel, luz, água, telefone, impostos
estaduais e municipais, taxas do Conselho Regional de Farmácia e
outras.

Apesar das dificuldades que estão sendo mostradas, um problema
muito sério vem descapitalizando o comércio varejista de
medicamentos: é a grande incidência de remédios vencidos tirados
diariamente das prateleiras das farmácias. O número desse produtos
é tão grande, que chega a alarmar o proprietário da drogaria. Os
medicamentos existentes nas drogarias em torno de 70% são
compostos de produtos com tarja vermelha, isto é, só podem ser
vendidos sob prescrição médica, e muitos com tarja preta, que obriga
a retenção da receita. Desse modo, a responsabilidade pela saída do
produto é totalmente dos fabricantes, e estes fogem dessa
responsabilidade da troca, mesmo existindo legislação que obriga o
ressarcimento do prejuízo. Falamos da Portaria nº 802 (artigo 12, §
8º), de 8/10/98, do Ministério da Saúde.

De acordo com os órgãos governamentais, o PROCON e o Instituto
Nacional do Meio Ambiente, todo medicamento vencido, danificado ou
avariado, que prejudique a saúde do consumidor é de exclusiva
responsabilidade da fonte geradora (indústria).

O secretário da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, Sr.
Gonçalo Vencina Neto, assinou a referida portaria regulamentando o
canal de distribuição de medicamentos no País, estabelecendo em
seu art. 12, § 8º, a devolução dos produtos com prazo de validade
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vencido. Assim sendo, todas as distribuidoras de medicamentos, que
atuam no Brasil, deverão cumprir as devidas formalidades no
recolhimento dos produtos vencidos, sob pena de serem enquadradas
em multas determinadas pelo sistema nacional de vigilância sanitária.

Os Governos Estaduais de Santa Catarina e do Paraná aprovaram
projetos de leis tratando do problema das farmácias e das drogarias
desses Estados. Desse modo, o Estado de Minas Gerais, defendendo
os comerciantes locais, tem que fazer justiça, aprovando este projeto,
a fim de transferir a responsabilidade do ônus dos remédios vencidos
às indústrias farmacêuticas.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.092/2008
Dispõe sobre a produção, a comercialização e a distribuição de

listas telefônicas no Estado.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Observado o disposto na legislação federal, ficam as

concessionárias do serviço de telefonia fixa, comutada com atuação
no Estado, obrigadas a fornecer seus cadastros, para efeito de edição
de lista de assinantes, de que trata o art. 213 da Lei Federal nº 9.472,
de 16 de julho de 1997, a preços que cubram apenas os custos
relativos ao seu fornecimento.

Art. 2º - A veiculação, a qualquer título, de mensagem que vincule a
operadora do sistema de telefonia fixa à empresa responsável pela
lista telefônica, de que trata o artigo anterior, com o objetivo de induzir
a erro o consumidor, ensejará a aplicação de multa de
R$3.000.000,00 (três milhões de reais), a ser paga pela empresa
responsável pela mensagem.

Art. 3º - Caberá aos órgãos descritos na Lei Federal nº 8.078, de 11
de setembro de 1990, regulamentada pelo Decreto nº 2.181, de 21 de
março de 1997, a aplicação da penalidade prevista nesta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: A Comissão Especial da Lista de Assinantes, criada em
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2002 para apurar possíveis irregularidades na TELEMAR, tendo em
vista as denúncias sobre os procedimentos adotados por essa
empresa para a publicação da lista de assinantes, em seu relatório
final concluiu que a TELEMAR, em conluio com a TELELISTA, estava
praticando atos ilícitos ao permitir que essa empresa utilizasse,
indevidamente, o seu nome, a sua logomarca e até seu espaço físico
e agisse, portanto, em seu nome.

De fato, a TELELISTA veiculava várias mensagens que levavam a
crer ser ela produto oficial da TELEMAR, induzindo a erro o
consumidor. Ademais, a TELEMAR impunha entraves para o
fornecimento de dados imprescindíveis à produção de listas por outras
empresas, impedindo, portanto, a livre concorrência.

Nesse sentido, a Lei Federal nº 9.472, de 1997, no seu art. 86, veda
expressamente a exploração de outra atividade por parte da
concessionária que não seja aquela objeto do contrato de concessão
de serviço de telefonia fixa comutada.

Ainda estabelece, no seu art. 213, ser "livre a qualquer interessado a
divulgação, por qualquer meio, de listas de assinantes do serviço
telefônico fixo comutado destinado ao uso público e geral".

O § 1º do mesmo artigo determina que, observado o disposto nos
incisos VI e IX do art. 3º da citada lei, os quais se referem ao direito de
privacidade do consumidor, "as prestadoras do serviço estarão
obrigadas a fornecer, a prazos e a preços razoáveis e de forma não
discriminatória, a relação de seus assinantes a quem queira divulgá-
la". Por seu turno, o § 2º do mencionado art. 213 dispõe ser
"obrigatório e gratuito o fornecimento, pela prestadora, de listas
telefônicas aos assinantes dos serviços, diretamente ou por meio de
terceiros, nos termos em que dispuser a Agência".

Analisando as conclusões a que chegou a Comissão Especial
referida, verifica-se que a TELEMAR estava agindo irregularmente,
descumprindo a legislação federal referente à matéria.

O projeto de lei proposto busca, então, evitar o prosseguimento
dessas ações, impondo multa de R$3.000.000,00 à empresa
responsável pela lista telefônica que divulgue mensagem que a
vincule à operadora do sistema de telefonia fixa, induzindo a erro o
consumidor.
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Lembre-se que, de acordo com o art. 6º, IV, do Código do
Consumidor, é direito básico do consumidor a proteção contra a
publicidade enganosa e abusiva. Segundo o art. 3º do projeto, os
órgãos relacionados no Código do Consumidor serão os responsáveis
pela aplicação da penalidade. Por fim, o art. 1º da proposição apenas
repete o disposto na legislação federal já citada, a qual obriga a
concessionária do serviço de telefonia fixa comutada a fornecer seu
cadastro para efeito de edição de lista de assinantes, a qualquer
interessado, a preços que cubram somente os custos relativos a seu
fornecimento.

A proposição contém dispositivos que se referem à defesa do
consumidor, matéria de legislação concorrente entre a União e os
Estados, nos termos do art. 24, V e VIII, da Constituição da República.

O próprio Código do Consumidor, no art. 55, estabelece que "a
União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas
suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas
relativas à produção, à industrialização, à distribuição e ao consumo
de produtos e serviços".

Não há problema quanto à iniciativa, visto que a matéria não se
encontra entre aquelas de iniciativa privativa arroladas no art. 66 da
Constituição Estadual.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.093/2008
Dispõe sobre as obrigações dos bancos de dados e cadastros

relativos a consumidores e dos serviços de proteção ao crédito e
congêneres.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Ficam os responsáveis por bancos de dados e cadastros de

consumidores, bem como serviços de proteção ao crédito e
congêneres, obrigados a comunicar, imediatamente e por escrito, ao
consumidor, quando da abertura de qualquer cadastro, ficha ou
registro de dados pessoais e de consumo, que envolvam seu nome ou
número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da
Fazenda - CPF/MF.
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Parágrafo único - Os responsáveis, referidos no "caput", obrigam-se
a expurgar de seus sistemas de armazenamento informações sobre
pessoas físicas e jurídicas, que tenham quitado seus débitos, ou que,
por decisão judicial, tiveram julgadas como extintas eventuais
demandas causadoras de restrições creditórias em até cinco dias.

Art. 2º - A exclusão de que trata esta lei far-se-á da mesma forma
como os bancos de dados e cadastros obtêm as informações
cartorárias iniciais, dos distribuidores judiciais e extrajudiciais, por sua
conta e risco.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2008.
Leonardo Moreira
Justificação: A Constituição Federal, em seu art. 24, dispõe sobre a

competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal
em legislar sobre responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao
consumidor e a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico,
turístico e paisagístico.

Cabe-nos ressaltar o que concerne ao consumidor, que tem seus
direitos assegurados no art. 50, inciso XXXII da Lei Maior, e na Lei nº
8.078, de 11/9/90, lei esta que, em seu art. 43, § 4°, considera os
bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e os serviços
de proteção ao crédito e congêneres entidades de caráter público.

Não devemos alargar esse entendimento de caráter público, pois,
como bem ensina Fábio Ulhôa Coelho, em seu "Comentário ao
Código de Proteção do Consumidor" (pp. 174 a 179, 1991), "a
inclusão dos serviços de proteção ao crédito como entidades de
caráter público significa, apenas, que o armazenamento dos dados
sobre os consumidores não interessa somente ao proprietário do
arquivo, mas também às pessoas nele inscritas". Ademais, podem ser
passíveis de Mandado de Segurança.

Para esses bancos de dados e cadastros, a partir do momento em
que determinada pessoa passa a figurar como réu em ações que
tenham relevância no âmbito do crédito e cadastro, tipo busca e
apreensão, cobrança, concordata, depósito, etc., por autorização da
Egrégia Corregedoria Geral de Justiça do Estado de Minas Gerais, as
empresas de natureza privada, que auferem lucro com sua atividade
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de armazenamento de dados, têm acesso às informações cartorárias,
via informática - dos Distribuidores Judiciais provêm às informações
de ajuizamento das ações - conforme descrito nos documentos em
anexo.

Mais do que proteger empresas privadas, que lucram com suas
operações, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor protege
seu destinatário primeiro, o consumidor; mas para tais bancos de
dados e cadastros, o inserto na Seção VI, art. 43 e seus parágrafos, é
uma brecha ao cometimento dos abusos que esta proposta, quando
aprovada, certamente sanará.

O citado art. 43, que prevê a existência desses bancos de dados,
também é claro em seu § 2° quando assevera que "a a bertura de
cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser
comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele".
Essa disposição não é cumprida pelas ditas empresas. Alegam, em
seu estrito beneficio, que "a comunicação por escrito ao consumidor
não se realiza porque os cartórios não fornecem os endereços
acionados", o que é uma inverdade, posto constar nos autos do
processo - que, no caso, não corre em segredo de justiça - a plena
qualificação do réu, à disposição de quem os queira consultar.

Alegam, outrossim, que a exclusão da anotação ocorre tão logo a
SERASA tenha conhecimento de causa justificadora de eliminação
(penhora, transação, extinção do processo) e citam, com suas
próprias letras, novamente o § 3° do já invocado ar t. 43. Mas não é o
que ocorre na prática.

Aquele que, por qualquer motivo, teve seu nome fichado nesses
cadastros, deve providenciar, depois de extinto o processo, uma
certidão objeto e pé (situação em que se encontra o processo), levar a
essas instituições o original ou a cópia autenticada, em duas vias,
onde é protocolada. Lembramos que, para receber tal atendimento, o
consumidor amargará boas horas numa fila.

Após tudo isso, esperará até cinco dias úteis, conforme preconiza o
§ 30 do já citado art. 43 da Lei n° 8.078, de 11/9/90.

Nota-se, com isso, que eles cumprem "ipsis litteris" o que dispõe a
Lei do Consumidor apenas no que se refere às situações que os
beneficiam; mas, quando o assunto diz respeito a direitos do
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consumidor, eles ignoram a legislação ou apresentam evasivas
desculpas.

Nossa intenção, com a apresentação desta proposta, não é, jamais,
proteger os maus pagadores, aqueles que relutam em cumprir suas
obrigações; mas, ao contrário, proteger os que já quitaram seus
débitos, ou que, erroneamente, figuram como réus em ações que
abalaram seus créditos.

Alguém figura, hoje, como réu num processo. No desenrolar desse
processo, conclui o magistrado que a razão não está com o autor, e
sim com o réu, por ter aquele litigado de má-fé ou de forma temerária.
Daí, o autor é quem será condenado. Não obstante o ocorrido, quem,
indevidamente, figurou como réu, terá que se sujeitar às filas
vexatórias de espera de supostos "caloteiros", na SERASA e outros
órgãos do gênero, para "limpar" seu nome, que juridicamente já está
limpo; mas que, perante esses controladores de proteção ao crédito,
empresas privadas que são, continua sujo.

Perguntamos: por que não excluir imediatamente do sistema o nome
do réu, utilizando o mesmo procedimento que o incluiu? Ou, se isso
for muito difícil para as empresas cadastradoras, por que não ler o
"Diário da Justiça" onde, certamente, figurará a publicação da
sentença, para, no mesmo momento, retirá-lo?

O nome do réu absolvido no processo ou que quitou seus débitos
ainda sofrerá restrições oriundas da desídia dessas empresas
privadas, o que o exporá, indevidamente, ao vexame de ser barrado
ao fazer alguma solicitação de crédito. Ainda que leve ao
estabelecimento comercial, onde pretendia comprar a prazo, a
publicação do "Diário da Justiça" ou a Certidão Cartorária, só terá seu
nome liberado para o crediário se levar aos bancos de dados os
documentos que eles exigem. Só então seu nome é retirado do
sistema, após cinco dias úteis. Lembramos que a grande maioria dos
estabelecimentos comerciais que trabalham com concessão de crédito
associam-se a esses serviços, dispondo de um terminal da SERASA e
ainda do SPC - Serviço de Proteção ao Crédito.

Devemos frisar que aquele que, apesar de ações e protestos,
continua em débito com seus credores, obviamente precisa ter seu
nome cadastrado, para proteger e agilizar os serviços de crédito.
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A própria Lei do Consumidor reza, em seu art. 42: "na cobrança de
débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo nem
será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça". Com
muito mais razão, aquele que não é inadimplente não merece figurar
como réu; ou, mesmo que o tenha sido, uma vez quitado seu débito
não mais terá de submeter-se aos mandos e desmandos de empresas
privadas, que lucram com o armazenamento desses dados
desabonadores.

Pelo exposto, conto com a colaboração dos nobres pares para a
aprovação da presente proposta, que aperfeiçoará o que já dispõe,
como norma geral, o Código de Defesa do Consumidor, pondo um
basta aos infortúnios sofridos pelos cidadãos prejudicados.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.094/2008
Dispõe sobre a elaboração e a divulgação da lista de fornecedores

que mais descumprem as normas de proteção e defesa do
consumidor.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os órgãos da administração pública estadual integrantes do

Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC - elaborarão,
conjuntamente, sem prejuízo do que dispõe o art. 44 do Código de
Proteção e Defesa do Consumidor, lista contendo o nome dos dez
fornecedores objeto do maior número de reclamações fundamentadas
e não atendidas.

§ 1º - Para o cumprimento do disposto no "caput", o Estado poderá
celebrar convênios de colaboração com entidades privadas de defesa
do consumidor integrantes do SNDC.

§ 2º - A lista de que trata o "caput" será divulgada anualmente, no
Dia Internacional do Consumidor, celebrado em 15 de março.

§ 3º - A lista de que trata o "caput" será elaborada tendo como
referência o ano civil imediatamente anterior ao de sua divulgação.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2008.
Leonardo Moreira
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Justificação: Cresce, a cada dia, o número de reclamações junto às
entidades públicas e privadas de proteção aos consumidores. Apesar
dos 17 anos de vigência do Código do Consumidor, muitos
fornecedores ainda insistem em desrespeitá-lo, e, com isso,
avolumam-se ainda mais os processos instaurados nesses órgãos

Diante desse quadro, é importante que a sociedade tome
conhecimento do nome dos fornecedores - sejam eles públicos ou
privados - contra os quais é maior o número de reclamações. Tal
medida, respeitadas as limitações legais e constitucionais, além de
dar mais transparência à atuação dos órgãos de proteção ao
consumidor, certamente inibirá a reincidência dos infratores.

Entretanto, a proposição visa a instituir um valioso instrumento para
coibir abusos e garantir relações de consumo mais conformes à
justiça e ao direito. A Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, que contém o
Código de Proteção e Defesa do Consumidor já determina, em seu
art. 44, que "os órgãos públicos de defesa do consumidor manterão
cadastros atualizados de reclamações fundamentadas contra
fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-los pública e
anualmente.

A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo
fornecedor". O § 1º do mesmo dispositivo faculta o acesso às
informações constantes nos referidos cadastros para orientação e
consulta por qualquer interessado.

A divulgação da lista aqui proposta irá constituir-se em um grande
instrumento de estímulo ao cumprimento da lei e ao respeito ao
consumidor.

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

PROJETO DE LEI Nº 2.095/2008
Altera a Lei nº 13.174, de 20 de janeiro de 1999, que proíbe o

transporte de passageiros em pé em veículos de transporte coletivo
rodoviário intermunicipal.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 13.174, de 20 de janeiro de 1999, passa a

vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 2º - (...)
I - em trechos, não superiores a 50km (cinqüenta quilômetros), do

itinerário da linha;
II - em casos de prestação de socorro.
Parágrafo único - Em linha que opera em itinerário

preferencialmente urbanizado e que apresenta intensa movimentação
de passageiros ao longo do dia é admitido o transporte de
passageiros em pé até o limite fixado pela Secretaria de Estado de
Transportes e Obras Públicas - Setop -, observada a segurança e o
conforto do passageiro.”.

Art. 2º - Suprima-se o § 2º do art. 3º da Lei nº 13.174, de 20 de
janeiro de 1999.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Reuniões, 27 de fevereiro de 2008.
Luiz Humberto Carneiro
Justificação: A regulamentação do transporte de passageiros em pé

no serviço coletivo rodoviário intermunicipal é necessária como
medida de segurança para os usuários. Porém, o cumprimento do
disposto na Lei nº 13.174, de 20/1/99, tem causado sérios transtornos
aos usuários das áreas localizadas às margens das rodovias.

As empresas, por meio de seus prepostos, em cumprimento à citada
lei, têm sido obrigadas a recusar passageiros mesmo quando o
deslocamento é por poucos quilômetros, deixando-os às margens das
rodovias e à mercê de intempéries, enquanto que, logo à frente, pode
descer outro passageiro, desocupando a poltrona. A situação é mais
grave quando se trata do último ou do único horário do dia.

Em relação à penalidade de cassação da concessão ou permissão,
devem ser observadas as disposições contidas na Lei Federal nº
8.987, 13/2/95, e no Decreto Estadual nº 44.603, de 22/8/2007, os
quais estabelecem critérios e procedimentos para a extinção da
delegação.

Para tanto, conto com o apoio dos meus nobres pares à aprovação
deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte
para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento
Interno.
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REQUERIMENTOS
Nº 1.882/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita

seja formulado voto de congratulações com o Sr. Mílton Reis pelo
lançamento do livro "A Trajetória do Poder - de Cesário Alvim a Aécio
Neves". (- À Comissão de Educação.)

Nº 1.883/2008, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita
seja formulado voto de congratulações com o Socor - Hospital Geral
pela passagem do 40º aniversário de sua fundação. (- À Comissão de
Saúde.)

Nº 1.884/2008, do Deputado Jayro Lessa, em que solicita seja
formulado voto de congratulações com o Sr. Arthur Lopes Filho pelos
relevantes serviços prestados como Presidente da Federação das
Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais -
Federaminas. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 1.885/2008, da Comissão de Administração Pública, em que
solicita seja formulado voto de congratulações com a TAP -
Transporte Aéreo Português pela implantação de linha aérea ligando
Belo Horizonte a Lisboa. (- À Comissão de Transporte.)

Nº 1.886/2008, da Comissão de Educação, em que solicita seja
formulado apelo ao Presidente do Conselho Universitário, ao Reitor e
ao Presidente do Diretório Central dos Estudantes da Universidade
Federal de Lavras com vistas a que se manifestem sobre "e-mail"
recebido por esta Comissão informando sobre a ocorrência de "trotes"
inadequados na mencionada instituição de ensino.

Nº 1.887/2008, da Comissão de Direitos Humanos, em que solicita
seja formulado apelo ao Prefeito Municipal de Ouro Preto com vistas a
que seja apurada denúncia apresentada em audiência pública no
Município, sobre a conduta do médico que menciona, na emissão de
laudo do paciente Ricardo Gonçalves de Matos.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos das Comissões
de Transporte e de Direitos Humanos (2) e do Deputado Roberto
Carvalho e outros.

Proposições Não Recebidas
- A Mesa, nos termos do inciso III do art. 173 do Regimento Interno,

deixa de receber as seguintes proposições:
REQUERIMENTOS
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Do Deputado Doutor Viana em que solicita seja formulada
manifestação de pesar pelo falecimento do ex-Deputado Agostinho
Patrús, dia 24/2/2008.

Deputado Jayro Lessa em que solicita seja formulado voto de
congratulações com a Federação das Associações Comerciais e
Empresariais do Estado de Minas Gerais - Federaminas - pela posse
de sua nova Diretoria, para o biênio 2008/2009.

Comunicações
- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Comissões

de Participação Popular (2), de Segurança Pública, de Saúde e de
Administração Pública e do Deputado Sávio Souza Cruz.

Oradores Inscritos
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, Srs. Deputados, público
presente na Assembléia Legislativa nesta tarde, telespectadores da
TV Assembléia, queria rapidamente trazer à Casa alguns relatos.
Amanhã, pela manhã, a Comissão de Direitos Humanos receberá o
Sr. Engjëll Koliqi, Embaixador do Kosovo na América Latina. Esse
novo país ainda não foi reconhecido pelo Brasil, pela Rússia e outros
países, mas seu Embaixador está no Brasil e virá à Comissão de
Direitos Humanos da Assembléia amanhã. Ele já foi designado pelo
Presidente do Kosovo, Fatimir Sejdiu. O Presidente e o Embaixador
aguardam contato com as autoridades brasileiras para o
reconhecimento do Kosovo como nação, tendo sua autonomia
reconhecida. Esse é um momento importante para os direitos
humanos, já que vemos presente naquele país a violação dos direitos
das minorias étnicas, da liberdade de imprensa, tão cara para todos
nós - a imprensa tem sido cerceada pela maioria - e também da
liberdade religiosa. Há algum tempo a ONU intervém no Kosovo, e
amanhã teremos a presença do Embaixador do Kosovo na América
Latina, Engjëll Koliqi, aqui na Comissão de Direitos Humanos da
Assembléia Legislativa. Tivemos um grande debate em nosso país
com a saída de cena do ditador de Cuba Fidel Castro. É lamentável
que no Brasil ainda tenhamos tantas pessoas reconhecendo esse
senhor como uma grande figura, depois de quase 730 mil mortes no
paredão em Cuba. É lamentável porque os direitos mais fundamentais
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das pessoas não são reconhecidos em Cuba. Sai de cena para mim e
para muitos defensores dos direitos humanos um ditador que violou
permanentemente os direitos mais fundamentais da pessoa humana.
A meu ver, o direito mais sagrado conquistado pela pessoa humana,
mais que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a
Constituição brasileira, a Constituição de todos os países, é o direito à
liberdade. E essa liberdade foi retirada do povo cubano. Portanto,
além do encontro que teremos amanhã com o Embaixador Engjëll
Koliqi, queríamos fazer menção ao relatório da ONU, que, novamente,
cobra proteção aos direitos humanos no Brasil. O documento dessa
entidade destaca problemas como desigualdade social, racismo,
tortura e impunidade. Além disso, afirma que o Brasil não cumpriu as
recomendações feitas por ela. Então, lamentavelmente, nosso país
está inscrito no rol dos que violam os direitos humanos. Gostaria
também, rapidamente, de tratar de um tema ligado à questão dos
direitos humanos e das desigualdades. Esta Casa teve a oportunidade
de aprovar uma legislação que trata do financiamento do esporte.
Além da terminologia “incentivo”, gosto de dizer que se trata de uma
lei de financiamento ao esporte que tem dado certo nos países que o
financiam. Assim, esta Casa aprovou esse instrumento, de nossa
autoria, tão eficaz para que o esporte se desenvolva em Minas Gerais.
A partir da regulamentação dessa legislação, a Secretaria de Esporte
e da Juventude é que, pela lei, recebe os projetos de fomento ao
esporte, aliás já os está recebendo. As diversas organizações não
governamentais, entidades, clubes e federações podem elaborar
esses projetos e encaminhá-los à Secretaria de Esporte e da
Juventude. As ONGs interessadas em captar os recursos por meio de
lei estadual devem fazer o encaminhamento aos cuidados da Diretoria
de Fomento e Descentralização, na Rua Santa Catarina, nº 1354, 6º
andar, Lourdes, Belo Horizonte. O prazo para que a Secretaria receba
esses projetos esportivos é até o dia 31 de março. Os projetos não
estão restritos a regiões específicas, mas a toda Minas Gerais.
Portanto, trata-se de uma lei para o Estado. Serão avaliados entre os
dias 1º e 15 de abril deste ano. A lei permite que patrocínio e doações
para projetos esportivos e paraesportivos sejam apresentados até o
dia 31 de março. É bom que se destaque que podem ser
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apresentados projetos paraesportivos. Esses projetos serão
descontados do pagamento do crédito tributário relativo ao ICMS
inscrito em dívida ativa até 31/10/2007. Deputado Carlin Moura, que
acompanha essa questão do financiamento do esporte, apresentamos
uma emenda ampliando o prazo para que empresas inscritas na
dívida ativa até 31/10/2007 possam utilizar dos seus débitos para
investir no esporte, desde que o crédito tributário não seja decorrente
de ato praticado com evidência de dolo, fraude ou simulação. As
empresas que firmarem parcerias com associações, ONGs,
federações, clubes poderão obter, vejam bem, até 50% de desconto
sobre o valor das multas e dos juros de mora ao quitar o débito com o
governo estadual. No Minas Fácil já temos a possibilidade de um
desconto de 50%. Teremos, agora, mais 50%, possibilitando que
essas empresas, ao investir no esporte, paguem juros baixos. As
organizações interessadas em obter o patrocínio poderão enviar seus
planos de trabalho durante todo o período de vigência da legislação.
No caso de aprovação do projeto, elas receberão um selo da
Secretaria de Esporte e da Juventude autorizando a captação de
recursos junto às empresas constantes na dívida ativa cadastradas na
Advocacia-Geral do Estado. Já temos informações sobre uma grande
empresa da Região Metropolitana de Belo Horizonte que fará uma
grande arena, já em entendimento com o governo do Estado, para
realização dos jogos escolares. Ela será construída numa das cidades
da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Essa legislação nos trará
grandes oportunidades.

Quero homenagear meu companheiro de partido Deputado Ademir
Lucas, grande incentivador dos esportes. Lembro-me, com muito
carinho, de sua gestão, quando eu contava os campos para prática de
futebol amador existentes em Belo horizonte. Tínhamos 60, enquanto
V. Exa. conseguia manter, “na unha”, quase 300 campos para o
futebol amador em Contagem. Por isso, rendo minhas homenagens a
esse gestor público, que sempre se preocupou com os esportes. Ele
foi Prefeito e Secretário de Estado de Esportes, além de ocupar vários
outros cargos, servindo ao povo de Minas Gerais e do Brasil. Para
receber autorização da Secretaria da Juventude para captação de
recursos, as associações e federações devem estar em pleno e
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regular funcionamento há pelo menos dois anos; devem estar
regularmente inscritas no Cadastro Geral de Convenentes do Estado
de Minas Gerais e na Secretaria de Esportes e da Juventude; devem
ter sido declaradas de utilidade pública por lei estadual. Tal
informação é importante. Muitas vezes os Deputados são criticados,
mas há essa exigência. Os Deputados são procurados para
apresentarem uma lei estadual reconhecendo determinada entidade
como de utilidade pública, porque esse é um requisito necessário para
que as empresas recebam recursos públicos. Também devem ter a
titulação exigida pelas leis federais e ter prestado contas, perante
órgão apropriado, dos recursos que tenham eventualmente recebido
do poder público estadual. Também é exigido que essas entidades
não tenham fins lucrativos, não distribuam lucros, dividendos nem
bonificações, não paguem remuneração nem concedam vantagens ou
benefícios a seus dirigentes, conselheiros, associados, instituidores ou
mantenedores; que tenham previsão de destinação de seu patrimônio
a instituição congênere, no caso de sua dissolução; que estejam em
situação que permita a emissão de certidão de débitos tributários
negativa para com a Fazenda Pública Estadual. É importante também
que estejam em dia com as obrigações tributárias federais, inclusive
as previdenciárias, e de acordo com o Plano Estadual do Esporte,
instituído pela Secretaria de Esportes e da Juventude. Temos uma
avaliação da Superintendente de Políticas Desportivas e Regionais,
segundo a qual, além de obter o desconto, a empresa devedora
ganha ao associar sua marca a um projeto social ligado ao esporte e,
principalmente, gerador de benefícios diretos e imediatos às
comunidades carentes para as quais as propostas têm de estar
obrigatoriamente direcionadas. Várias entidades já procuraram a
Secretaria de Esportes e da Juventude para obter informações sobre
os procedimentos a serem adotados para encaminhamento de seus
planos de trabalho. Para comprovar a execução do projeto de acordo
com a proposta aprovada pela comissão avaliadora, o empreendedor
deverá enviar relatórios periódicos, nos quais deverão constar
informações detalhadas sobre o uso dos recursos. A Secretaria
contará com o apoio do Conselho, recentemente empossado, do
Desporto, da Juventude e Antidrogas para fiscalizar o
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desenvolvimento da ação a partir dos marcos fixados pela Secretaria.
O esporte ganha, em Minas Gerais, um grande aliado: o
financiamento para esse esporte no nosso Estado. Não temos dúvida
de que, dessa maneira, a Assembléia Legislativa e o governo do
Estado de Minas Gerais podem contribuir para criar oportunidades
efetivas para nossos jovens e crianças, alvos principais desse projeto.

O Deputado Eros Biondini (em aparte) - Querido Deputado João
Leite, mais uma vez gostaria de intervir em sua fala, já que V. Exa. me
concedeu aparte, para parabenizá-lo pelo pronunciamento que faz e
pelas informações que traz a nossa Casa, em razão da grande
importância dessa matéria, sobretudo para a juventude. V. Exa citou a
importância da lei de utilidade pública, que, em meu mandato,
considero prioritária, já que muitas entidades são fundamentais no
auxílio, até ao governo, para o resgate de jovens, principalmente de
toxicodependentes. Aproveito o aparte para dizer que estive com Frei
Hans, fundador da Fazenda Esperança, que hoje tem mais de 30
unidades no Brasil, além de outras espalhadas pelo mundo. No
tocante à recuperação de toxicodependentes, a Fazenda Esperança é
uma referência mundial, uma vez que, conforme sabemos, o índice de
recuperação ultrapassa 80%. Quando o Frei Hans esteve aqui, fomos
a Teófilo Otôni, onde foi inaugurada mais uma unidade da Fazenda
Esperança, que tem sede em Guaratinguetá, São Paulo. Diante disso,
entraremos com um projeto de lei de utilidade pública para que
também em Minas Gerais a Fazenda Esperança, que realiza um
trabalho pioneiro e de qualidade, seja reconhecida como de utilidade
pública, bem como para que esteja apta a receber verbas públicas
para continuar esse trabalho maravilhoso. Por intermédio da referida
Fazenda, já foram recuperados mais de 10 mil jovens. Parabenizo V.
Exa. e aproveito a oportunidade para lembrar que precisamos dar
celeridade a alguns projetos de lei de utilidade pública que tramitarão
nesta Casa. Obrigado.

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, solicito-lhe mais um minuto
para concluir meu pronunciamento. Agradeço ao Deputado Eros
Biondini, que prestou esclarecimentos à população de Minas Gerais.
Às vezes, a lei de utilidade pública é muito criticada, porém é
fundamental para que uma entidade como essa, que atende a 10 mil
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toxicodependentes, receba recursos públicos e continue seu trabalho.
Por fim, convido os colegas Deputados a participar de uma reunião
que deverá ser presidida pelo Deputado Luiz Tadeu Leite, Vice-
Presidente da Comissão de Direitos Humanos, amanhã, oportunidade
em que contaremos com a presença do Embaixador do Kosovo no
Brasil, Engjëll Koliqi. Convido todos a estar presentes para ouvirmos
sobre a luta dos kosovares pela sua independência, uma vez que tal
país ainda não é reconhecido por muitas outras nações, entre elas o
Brasil. Então, amanhã, na Comissão de Direitos Humanos, às 9 horas,
ouviremos um relato sobre a perseguição religiosa e sobre a falta de
liberdade de imprensa no Kosovo. Obrigado, Sr. Presidente.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, trabalhadores da imprensa, público presente,
telespectadores da TV Assembléia. Na semana passada, acompanhei
um fato ocorrido neste Estado que considero de fundamental
importância. Na quinta-feira e na sexta-feira da semana passada,
acompanhei a visita feita pelos parlamentares federais que compõem
a CPI Carcerária em Brasília aos presídios de Minas Gerais,
especialmente aos da Região Metropolitana de Belo Horizonte. No
primeiro momento, um fato chamou-me a atenção. Assim que a CPI
chegou, foi recebida pelo Secretário de Defesa Social e pelos
representantes do Ministério Público e do Tribunal de Justiça, que se
colocaram à inteira disposição para auxiliar nas visitas e no trabalho
da CPI Carcerária. Nobre Deputado Rêmolo Aloise, o governo do
Estado pôs à disposição da CPI, para acompanhar todos os trabalhos,
seu Superintendente de Imprensa, Dr. Hugo Teixeira. No primeiro
momento, entendi isso como algo muito positivo, já que o Dr. Hugo
provavelmente estaria lá a serviço da CPI, a fim de facilitar o trabalho
da imprensa mineira no acompanhamento das investigações da CPI
Carcerária. Mas, no transcorrer dos trabalhos, alguns fatos saíram da
ordem normal. Vários jornalistas que estavam acompanhando o
trabalho da CPI Carcerária denunciaram que, na verdade, o
Superintendente de Imprensa do Governo de Minas Gerais estava lá
para dificultar o trabalho da imprensa, até para monitorar os repórteres
que lá estavam. Tive conhecimento da denúncia de que o
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Superintendente de Imprensa de Minas Gerais chegou até ao
desplante de ligar para a redação de alguns jornais e de redes de
televisão de Minas Gerais para dizer quem eram os repórteres que lá
estavam acompanhando o trabalho. Em alguns momentos, o
Superintendente de Imprensa chegou a confundir os jornalistas que lá
estavam porque passava a imagem de que era o Assessor Direto da
Comunicação da Câmara dos Deputados, porque ele definia qual
repórter entrava ou não entrava ou que foto poderia fazer ou não.
Cheguei à conclusão de que, na verdade, o Superintendente de
Imprensa estava lá como um censor do governo do Estado no
trabalho da CPI. Pasmem os senhores, cheguei a essa conclusão
porque a CPI ficou aqui na quinta-feira e na sexta-feira, mas a
imprensa de Minas pouca coisa divulgou. Com raras e honrosas
exceções, como, por exemplo, o jornalista Mateus, do jornal “Hoje em
Dia”, que fez uma bela reportagem. No mais, passou-se em brancas
nuvens, nada tendo sido divulgado sobre a CPI Carcerária. Outro fato
muito importante, nobre Deputado Domingos Sávio, é que achei muito
importante e altamente positiva a grande presença dos Deputados
mineiros nesse acompanhamento à CPI Federal. Estavam presentes
os Deputados Domingos Sávio, que acompanhou a CPI Carcerária...
Deputado Domingos Sávio, concluirei o meu raciocínio e já lhe
concederei aparte. A presença dos Deputados mineiros foi
fundamental porque pudemos perceber que há muitos pontos falhos
no sistema carcerário em Minas Gerais. Constatamos, pessoalmente,
a superlotação dos presídios, superlotações que já haviam sido
denunciadas aqui desta tribuna quando da visita da Comissão de
Direitos Humanos, como, por exemplo, no 2º Distrito Policial de
Contagem. Percebemos que há uma grave omissão no sistema
carcerário em Minas Gerais. Por exemplo, nos últimos quatro meses
31 presos - 23 de Ponte Nova e 8 de Rio Piracicaba - foram mortos,
queimados vivos nas delegacias de Minas Gerais. Na de Rio
Piracicaba, que ocorreu no dia 1º de janeiro, os oito presos foram
mortos queimados, trancados, sem um carcereiro e sem que ninguém
visse. Essa delegacia estava no meio da rua. As fotos que foram
exibidas aos Deputados durante o depoimento da CPI Carcerária
mostram claramente que há uma forte falha no nosso sistema
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carcerário. Concederei aparte ao Deputado Domingos Sávio. V. Exa.,
como diversos outros colegas, como os Deputados Zé Maia, Sargento
Rodrigues, Mauri Torres e outros, aqui também esteve por ocasião
dos depoimentos. O que me chama atenção é que se a CPI de
Brasília está cumprindo o seu papel, está na hora de, em Minas
Gerais, contribuirmos com isso. Deputado Domingos Sávio, de que
forma poderemos contribuir? Está na hora de abrirmos uma CPI nossa
aqui da Assembléia de Minas. Não podemos deixar que Brasília
investigue os nossos problemas. Não podemos deixar que as nossas
mazelas sejam investigadas só por Brasília. É o momento mais
oportuno para investigarmos e esclarecermos as mortes dos presos
em Ponte Nova e Rio Piracicaba; o problema da superlotação; da falta
de Juiz, Promotor e Delegado de Polícia. A instalação de uma CPI
Carcerária pela Assembléia de Minas teria um papel fundamental.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Agradeço-lhe, nobre
Deputado Carlin Moura. Seguindo a linha do raciocínio de V. Exa.,
gostaria de dizer que também considerei extremamente importante o
acompanhamento desse assunto em Minas Gerais, ao lado de V. Exa.
e de outros colegas, justamente porque esta é uma das nossas
funções. Aqueles que tiveram oportunidade de estar em Belo
Horizonte, naquela quinta-feira à tarde e na sexta-feira, sabem disso.

Tenho de fazer algumas ponderações, até porque tenho ouvido, com
certa freqüência, que em Minas Gerais não temos uma imprensa livre
e responsável, apesar de não ter nem procuração nem propósito de
fazer uma defesa generalizada da imprensa, mas justamente porque
vivemos num Estado Democrático, num Estado de Direito.

Assim como acontece em todo o Brasil, a nossa imprensa tem altos
e baixos, o que também podemos verificar na nossa classe política.
Aliás, em toda forma de organização da sociedade existem os bons e
os maus profissionais. No entanto, posso afirmar-lhes que tenho visto
liberdade de imprensa. Por esse motivo, tenho de discordar de V.
Exa., já que essa liberdade está presente nos canais de televisão, nos
jornais e nas rádios. Digo isso porque tenho acompanhado as
entrevistas e as imagens feitas de Deputados do PT e de outros
Deputados que comentaram esse assunto. A imprensa realmente
acompanhou, mas, às vezes, o que pode ter acontecido é que ela não
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ficou reproduzindo o discurso de Oposição.
Fato é que, muitas vezes, aqueles que estão contra o governo ou

querendo insistir numa tese ficam querendo que a imprensa fique a
serviço daquela tese. Da mesma forma que eu não posso esperar que
a imprensa vá reproduzir o meu discurso, quando faço a exposição de
todo o trabalho sério que o Governador Aécio Neves tem feito em prol
da melhoria da segurança pública e do sistema penitenciário. Isso é
natural da imprensa.

Voltando ao sistema penitenciário propriamente dito, em primeiro
lugar, identificamos problemas, e a minha preocupação, neste
1min20s que me resta, foi justamente para deixar claro para a CPI
federal que é um absurdo o governo federal ignorar e não ajudar a
resolver um problema do qual ele também é co-responsável. Isso
porque grande parte desses presos está envolvida em tráfico de
drogas e de armas, que são crimes federais.

No decorrer do debate, vimos que 99% do que se aplicou em
segurança pública foi feito com recursos do Estado. Apenas 1% partiu
do governo federal. O Governador Aécio Neves encontrou o Estado
com menos de 5 mil vagas, e hoje já está próximo de 20 mil vagas.
Em um mandato, ele fez mais que toda a história de Minas Gerais.
Então, existe o lado positivo, mas também existe a necessidade de o
governo federal também contribuir. E é claro que isso não nos vai
fazer tapar o sol com a peneira. É preciso que se resolva o problema
de Contagem e que se apurem todos os outros problemas existentes
nas demais cadeias do interior, que não são consideradas presídios.

O nosso objetivo é fazer com que o governo federal some esforços
junto ao governo do Estado. Enquanto isso, nós, desta Casa,
Oposição e Situação, também deveremos estar unidos para resolver o
problema de Minas.

Por último, é importante compreender que a imprensa não vai tomar
partido do PT ou do PSDB. Do contrário, toda vez que a imprensa
deixar de transcrever o discurso desse ou daquele Deputado, nós
vamos começar a bater na imprensa mineira, na Assembléia, o que
não me parece apropriado.

O Deputado Carlin Moura - Deputado Domingos Sávio, sem dúvida
nenhuma, comungo com o pensamento de V. Exa., já que também
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tenho a preocupação quanto a essa visão que se tem passado,
especialmente fora de Minas Gerais, de que a imprensa mineira está
sob censura. Existe hoje uma forte tendência nesse aspecto.

Diga-se de passagem que a cobertura se deu muito mais por canais
de fora do Estado que por canais do nosso Estado. Há um forte
sentimento de que vigora em Minas Gerais uma tendência à censura.
É por isso que comungo com essa sua preocupação e acho pertinente
falar dela aqui.

A segunda questão, que também comungo com V. Exa., é a
necessidade da investigação e da verificação acerca da contribuição
do governo federal, para sabermos se ela está aquém do necessário,
ou seja, para sabermos se o governo federal não está repassando as
verbas abaixo do necessário.

Para isso, a CPI realizada por esta Assembléia é fundamental. Uma
CPI visa investigar, esclarecer os fatos, cobrar responsabilidades das
autoridades, federais, estaduais, municipais, Ministério Público ou
Tribunal de Justiça. O que vi nessa discussão da CPI federal é que o
problema não está concentrado no Executivo, mas está por todos os
lados, no Tribunal de Justiça, no Ministério Público.

Por exemplo, Deputado Domingos Sávio, foi levantado um caso que
me preocupa muito: existe um Juiz deste Estado, Dr. Livingston José
Machado, que desde 2005 já levantava o problema carcerário de
Minas Gerais e havia ido ao 2º Distrito Policial de Contagem como
Juiz de Execução Penal e constatado que nessa delegacia, com
capacidade para pouco menos de 40 presos, em 2005 havia mais de
170. E, sob sua responsabilidade, havia 36 presos com sentença
transitada em julgado aguardando uma vaga em presídio e que o
Estado não resolvia. E quando Dr. Livingston deu a ordem de soltura
dos presos, justificava-se perante a CPI, dizendo que fez isso sob
pena de estar hoje sentado no banco de réus como o carcereiro de
Rio Piracicaba. O carcereiro de Rio Piracicaba, diga-se de passagem,
era um coveiro, funcionário emprestado por aquela Prefeitura. Que
ironia do destino, transformou-se em coveiro novamente por estar
despreparado. Não era sua função, não era sua culpa, mas do
Estado, que tinha a tutela dos presos. Por causa disso, os presos
morreram. O Dr. Livingston agiu dentro da lei naquele momento e foi
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afastado pelo Tribunal de Justiça. E, pasmem os senhores, desde
2005 encontra-se afastado pelo Tribunal, sem uma jurisdição para
trabalhar, aguardando uma Vara Cível. É a forma que o Estado tem
para acobertar os seus problemas. É assim que vamos enfrentar essa
questão? Acobertando os problemas?

O Deputado Lafayette de Andrada (em aparte) - As ponderações de
V. Exa. são muito razoáveis, mas, historicamente, nesses últimos
quatro anos o governo do Estado multiplicou em mais de 10 vezes os
investimentos na área de segurança pública, enquanto o governo
federal em Minas Gerais diminuiu os investimentos em mais de 10
vezes. Ou seja, Minas Gerais está tentando fazer sua parte, mas, sem
o apoio e a colaboração do governo federal, fica difícil.

O Deputado Carlin Moura - Concluindo, vamos fazer uma CPI. Não
tenho medo. Se é isso que o governo federal quer, vamos cobrar. Se
o governo é omisso, se o Ministério Público e o Tribunal de Justiça
têm problemas, vamos cobrar. A CPI de Minas Gerais tem esse papel.
Estamos com medo de quê? Vamos instalar a CPI, vamos esclarecer
essa mazela e apresentar soluções para Minas Gerais, pois é disso
que precisamos. Não podemos ficar cozinhando o galo até que um dia
a casa caia. É isso que não quero. Imploro aos Srs. Deputados: CPI
já! CPI carcerária em Minas Gerais para acabarmos com esse
problema e não dependermos de um avião que desça de Brasília para
tratar dos nossos problemas aqui.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Weliton Prado.

O Deputado Weliton Prado - Boa-tarde a todos e a todas. O
Deputado Carlin Moura, que “mandou ver” desta tribuna, está coberto
de razão: a questão é realmente seríssima. Para dar só um exemplo,
em Monte Carmelo a cadeia, que poderia receber no máximo 25
presos, tem mais de 80. Apenas um policial cuida desses presos e
quem fica com a chave da cadeia é um preso que está em regime
semi-aberto - quem bater na cadeia, será recebido por esse preso,
que é quem tem a chave da cadeia pública de Monte Carmelo. A
situação é terrível também no Triângulo Mineiro. Uberlândia, que
deveria ter em torno de 40 Delegados, vai ficar agora com mais ou
menos 7, já que alguns estão aposentando-se e outros tirando férias,
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e não há Escrivão, Médico-Perito ou Médico-Legista em número
suficiente. Então a situação da segurança pública é lastimável e uma
grande preocupação da população.

Concedo aparte ao Deputado Ademir Lucas, pedindo-lhe que seja
breve, pois tenho em mão várias contribuições de pessoas que
enviaram propostas à Aneel, relativas à revisão tarifária da conta de
luz em Minas Gerais, que eu gostaria de citar.

O Deputado Ademir Lucas (em aparte) - Em primeiro lugar, quero
dizer que segurança pública não é responsabilidade apenas do
Estado Federado, mas de todos: dos Municípios, dos Estados e do
governo federal. Também lembro a V. Exa. que o Governador Aécio
Neves é herdeiro dessa situação, não seu autor.

Em segundo lugar, lembro que os presos condenados pela Justiça
Federal em Minas Gerais ocupam um pavilhão inteiro da Penitenciária
Nélson Hungria em Contagem. Se o governo federal construísse para
seus condenados uma penitenciária federal na Grande BH, sobraria
aquele pavilhão inteiro, o que poderia esvaziar o 2º Distrito de
Contagem, a 6a Seccional de Contagem e outros. Mas o governo
federal não cumpre o seu dever.

Por fim, quero fazer um convite a V. Exa. e ao Deputado Carlin
Moura. Amanhã, às 11 horas, o Governador Aécio Neves estará em
Contagem, no bairro em que mora o Deputado Carlin Moura, a fim de
inaugurar, a nosso pedido, mais um quartel de polícia em Contagem,
para dar segurança à nossa população. Estão todos convidados para
essa demonstração pública de que o Governador é um homem que
tem compromisso com a segurança do Estado.

O Deputado Weliton Prado - Agradeço ao Deputado Ademir Lucas,
dizendo que isso mostra a importância da Oposição, como também
exemplifica o que tem ocorrido em Uberlândia: depois de cobrado, o
poder público municipal reconheceu seu papel. Depois que cobramos
e pressionamos, o outro lado dá a resposta. Assim, parabenizo, mais
uma vez, o Deputado Carlin Moura, pois acho que essa é uma
conquista da Oposição. É preciso cobrar sim, porque infelizmente,
quando não cobramos, os poucos direitos que temos vão por água
abaixo. Então temos de marcar presença, colados, em cima, da
mesma maneira que estamos fazendo em relação à tarifa de energia
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elétrica da Cemig, uma campanha de toda a população de Minas
Gerais.

Na quinta-feira da semana passada, estivemos na Aneel, reunidos
com a relatora do processo, na presença dos Deputados Carlin Moura
e Almir Paraca, dos Deputados Federais Elismar Prado, Reginaldo
Lopes e Maria do Carmo, e representantes do Dieese e do Sindieletro.
Foi uma dura reunião em que apresentamos documentos e dados que
mostram que é possível reduzir o valor da tarifa de energia elétrica,
em Minas Gerais, em pelo menos 15%. Também cobramos
transparência no processo, porque a Aneel colocou, em consulta
pública, que todo cidadão tem o direito de encaminhar propostas, por
“e-mail”, carta ou fax, mas, ao acessar o “site”, nada se entende da
proposta. Realmente não dá para entender nada, porque o texto é pior
que bula de remédio, totalmente técnico, feito exatamente de forma a
dificultar o entendimento. Então cobramos que essa linguagem seja
traduzida de forma simples, para que a população que a ela tenha
acesso saiba reconhecer o processo.

Cobramos, ainda, um posicionamento quanto aos dados
apresentados pela Cemig, muitos dos quais, como eu disse, não
podem ser compreendidos, e solicitamos a transferência da audiência
para o Minascentro, o que foi acatado. Também conseguimos que o
prazo de contribuição pública fosse prorrogado para até sete dias
após a audiência.

A audiência seria amanhã, quinta-feira, dia 28, e hoje seria o último
prazo para as propostas serem encaminhadas. Conseguimos a
prorrogação desse prazo, mas a audiência pública que estava
marcada para o dia 28, no Minascentro, infelizmente foi adiada.
Sabem qual foi a justificativa? Falaram que a direção do Minascentro
procurou a Aneel para informar que não havia a possibilidade de
realização da audiência no local porque ele estava com problema no
ar-condicionado, e, como choveu, saíram algumas telhas, molhando o
tapete. Essa foi a justificativa. Então correram do debate, estão com
medo. O povo está mobilizado, revoltado e indignado com os valores
absurdos das tarifas de energia elétrica em Minas Gerais.

O Deputado Weliton Prado - Adiaram a audiência pública para o dia
5, no Cefet, local bem mais distante e de difícil acesso, mas isso não
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será um problema. Iremos mobilizar, encher o local, levar o maior
número de contribuições. Entregaremos o abaixo-assinado que está
sendo colhido em todas as regiões do Estado - Belo Horizonte,
Contagem, Betim, Juiz de Fora, Montes Claros, Sul de Minas,
Triângulo Mineiro. Todo o mundo está aderindo ao abaixo-assinado,
que é uma forma de pressão. Mais de 500 mil pessoas - meio milhão -
já assinaram o abaixo-assinado que será encaminhado à Aneel.

Estou falando mais rápido que o Enéas, porque há muita coisa a ser
falada e, do contrário, não dará tempo. Queria mostrar algumas
contribuições de pessoas que encaminharam “e-mails” para a Aneel.
São só 153. As pessoas estão ligando para o nosso gabinete,
mandando “e-mails” e cartas, falando que a Aneel está congestionada,
cheia, e não conseguem enviar “e-mail” para lá. Ligaremos, agora à
tarde, para a Aneel, a fim de saber qual é a justificativa. As pessoas
estão tentando encaminhar “e-mails” e não conseguem fazê-lo. Lerei
apenas alguns.

“E-mail” do Sr. Aloisio Daher de Melo, médico: (- Lê:)
“Solicito a gentileza de pensar primeiramente na população

consumidora e contribuinte. Gostaria que a Aneel refletisse sobre a
tarifa da Cemig, que, segundo a própria agência, é muito cara.
Pedimos a diminuição da tarifa a um patamar aceitável. O percentual
anunciado de cerca de 9,72% é pouquíssimo, sendo o ideal pelo
menos 20%”.

Contribuição do Sr. José Marcos Marques Gomes, de Uberlândia: (-
Lê:)

“A minha conta, com vencimento em 5/12/2007, foi de R$338,03,
equivalente a 36% do meu salário. Vale salientar que, em 5/3/2007,
antes do reajuste autorizado do ano passado, paguei R$227,55. Resta
saber se a Aneel atuará com isenção e imparcialidade, posto que a
composição mista da Agência não garante, por si só, decisões
acertadas e que vêm de encontro à realidade e ao quadro econômico
do momento. Em virtude disso, as tarifas de energia em Minas Gerais
são, com certeza, as mais caras do Brasil. A Cemig é a empresa
concessionária com melhor performance de lucro entre todas”. E isso
é verdade, pois foram R$2.000.000.000,00 só no ano passado. “Cabe
à Aneel restabelecer o equilíbrio econômico, determinando uma queda
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substancial nos valores das tarifas em torno de 50%. Sabe-se que a
Cemig é concessionária em outros Estados e comercializa a energia
por valores menores que os praticados em Minas Gerais”.

Contribuição da Sra. Joseana Dantas de Oliveira. (- Lê:) “Nós temos
a energia mais cara do Brasil e, no meu dia-a-dia, o que mais pesa no
bolso é o valor da energia. Com certeza, vocês nem pagam pela
energia que consomem; se pagassem, iam ver o quanto pesa no
bolso. Pelo amor de Deus, reduzam a nossa energia! Não
agüentamos pagar conta tão cara. Vocês têm de reduzir, no mínimo,
uns 25%, senão começaremos a passar fome”.

“E-mail” do Sr. João Batista: (- Lê:) “Essa tarifa de fornecimento tem
de acabar: energia, 20,60%; distribuição, 54,09%; transmissão,
2,78%; encargos setoriais, 5,73%; tributos, 36,80%. Total: 100,00%.
Fora o custeio de iluminação pública de R$16,00, e isso para andar no
escuro porque a nossa iluminação do bairro não clareia nada. É um
absurdo um pai de família como eu pagar R$192,41 de energia, sendo
que não tenho muita coisa para pagar isso. Tem de se reduzir pelo
menos 15%”.

Há uma propaganda dizendo que aproximadamente 2 milhões de
pessoas pagam de R$3,59 a R$14,00, R$19,00. Queriam que me
provassem isso. Onde estão essas pessoas. Às vezes, quem paga
isso e tem desconto de ICMS...

Sabem quem são essas pessoas que consomem até 90kW? A
grande maioria possui um sítio e o freqüenta uma vez por mês. Aí está
certo. Quem possui muitos imóveis parados para alugar, sem gastar
energia, e há especulação imobiliária, realmente não paga. Portanto
essas são as pessoas que têm isenção. Quem é pobre e possui
muitos filhos - aliás, dados estatísticos registram que geralmente são
os que têm um maior número de filhos - paga um valor exorbitante. Se
a pessoa tiver um chuveiro em casa, às vezes duas lâmpadas e uma
geladeira, já consome muito mais do que isso.

Queria perguntar ao cidadão se é verdade que paga R$4,00 na
conta de luz. Só o valor da taxa de iluminação pública é de R$16,00!

Então, como as pessoas não pagam esse valor com a conta?
Contribuição do Sr. Henrique Sandro Fernandes: (- Lê:)
“Gostaria de manifestar minha total falta de alegria na tarifa feita
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pela Cemig, que alega não poder baixar a tarifa neste ano, e sim, no
máximo, manter isso. É um absurdo. Ela teria de baixar no mínimo
15%”.

Contribuição do Sr. Tiago Borges Santos: (-Lê:)
“Venho solicitar uma redução mínima na conta de energia, que está

vindo muito cara - R$107,00 foi o valor da última conta. Sou recém-
casado. Moramos eu, minha esposa e minha filha de um mês. Sou
motorista de ‘van’ escolar. Gostaria de conseguir uma redução de
25% ou mais, se possível” - o que já é pouco. Está muito caro esse
valor para duas pessoas apenas”.

Contribuição do Sr. Wagner Araújo: (- Lê:)
“Venho solicitar uma redução da conta de luz neste Estado. O povo

mineiro não agüenta mais o abuso nas taxas cobradas de energia,
haja vista que, em Minas, está sendo cobrada a taxa mais cara do
Brasil. Em pesquisa em outros Estados, sugiro que sejam reduzidos
12% nesta abusiva taxa cobrada em Minas”.

Contribuição do Sr. Ricardo Ferreira Freitas: (- Lê:)
“Acho um absurdo uma família de baixa renda pagar R$150,00 de

energia ou mais. Minha proposta é uma redução mínima de 12% a
20%”.

Contribuição de Nádia Cardoso, de Betim: (- Lê:) “Quero a conta de
luz mais barata. Todos nós, mineiros, queremos que seja cobrado um
valor justo na nossa conta de energia. Tenho conversado com várias
pessoas que estão ficando revoltadas com os valores cobrados pela
Cemig. Eu, particularmente, não entendo o que está acontecendo com
a minha conta de energia, pois já troquei aparelhos eletrodomésticos
que supostamente estariam consumindo mais energia. A conta
continua alta. Viajei por 10 dias, durante o período da leitura. Deixei
tudo desligado, até a geladeira, e justamente a minha conta daquele
mês foi a mais alta de todo o ano. Se reclamo na Cemig, falam que
está certo. A quem recorrer?”. Ela solicita uma redução de mais de
10% nas tarifas.

Há vários “e-mails” que desejo ler.
Lerei todos - aliás, as pessoas assinaram o abaixo-assinado. É um

compromisso que tenho com a população de Minas Gerais.
Contribuição da Sra. Valéria Alves: (- Lê:)
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“Registro minha indignação pelo valor da conta de luz. Também
quero a conta de luz mais barata! Meu protesto é por uma queda de
30%”.

Contribuição da Sra. Adriana Freitas, de Belo Horizonte: (- Lê:)
“Demorou muito para a Aneel descobrir que a Cemig enchia os

bolsos de dinheiro não era à-toa. E, para colocar a coisa nos devidos
lugares e acabar com o sobrepreço, a tarifa tem de baixar pelo menos
30%”.

Há a contribuição de um grande número de pessoas, como Rita de
Cássia: (- Lê:)

“Quero a conta de luz mais barata em 20%”; Dariane Andrade, de
Passos; enfim, contribuições de todo o Estado de Minas Gerais. É
muito justo que a população realmente se mobilize. Não temos de ter
medo de empresa poderosa. Já estamos sendo perseguidos e
recebendo várias ligações e muitas ameaças. Todavia, como diz o
Deputado Federal Elismar Prado: “Podemos ser perseguidos, mas
jamais abandonados”.

Nunca vimos um doido jogar pedra em árvore que não dá fruto. Já
viram alguém jogar pedra em árvore que não dá fruto? Então,
estamos incomodando e vamos incomodar muito mais, essa é uma
campanha da população de Minas Gerais, que está revoltada com os
valores abusivos cobrados na tarifa de energia elétrica em nosso
Estado.

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

O Deputado André Quintão - Sr. Presidente, Deputado Doutor Viana,
Srs. Deputados, Sras. Deputadas, cidadãs e cidadãos que nos
acompanham, primeiramente, gostaria de dizer que concordo com o
Deputado Carlin Moura. Parece-me que essa dificuldade de CPI não é
somente nesta Assembléia. O Governador José Serra também não
deixa instalar a CPI do Cartão Corporativo de forma nenhuma. A base
do Governador José Serra, em São Paulo, já derrotou três vezes o
requerimento de convocação do Secretário para explicar por que São
Paulo gastou mais em cartão corporativo do que o governo federal em
todo o País. Mas esse é um assunto de São Paulo, e parece que lá
também o Governador não é muito chegado a CPI.
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Queria tratar de um assunto e gostaria de pedir especial atenção
aos Deputados do PSDB e do DEM, pois no final deste
pronunciamento farei uma solicitação muito séria, extensiva ao
Governador Aécio Neves, pessoa muito lúcida, que possui um
relacionamento construtivo com o governo Lula, e vocês entenderão o
porquê dessa solicitação.

Na segunda-feira, o Presidente lançou o programa Territórios da
Cidadania. Direcionado a 958 Municípios de menor IDH, voltado para
60 territórios, prevê 135 ações nas áreas de eletrificação rural, apoio à
agricultura familiar, políticas sociais, atenção à criança e ao
adolescente, manutenção de estrada vicinal, apoio à cultura,
expansão das oportunidades do acesso à educação. Esse programa
recebeu até elogios internacionais. São 60 territórios escolhidos pelo
IDH baixo, atingindo principalmente a zona rural, e integra as ações
de governo, cria um comitê gestor desse programa para fiscalizá-lo,
busca uma melhor eficiência nos seus resultados. Aqui em Minas há
um projeto estruturador, o Projeto Travessia.

Deputado Padre João, esse programa está previsto para atingir 24
milhões de pessoas em 2008, com a atuação de 19 Ministérios, 11,3
bilhões de reais investidos. Minas Gerais foi contemplado, e 87
cidades terão o benefício, atingindo 3 milhões de pessoas,
R$1.100.000.000,00 investidos em quatro territórios.

Aproveitando a audiência da TV Assembléia, lerei o nome dos
Municípios beneficiados. Queria pedir a atenção dos Deputados.
Sabem por quê? Porque a imprensa está divulgando que a direção
nacional do PMDB e a do DEM estão impetrando uma ação direta de
inconstitucionalidade para impedir a implantação desse programa,
dizendo que ele possui cunho eleitoral.

Ora, recuperar estrada vicinal, cuidar dos pobres, abrir vagas nas
escolas, aumentar recursos do Pronaf, colocar energia elétrica para o
homem do campo, isso é programa eleitoral? O Brasil tem eleição de
dois em dois anos, então não faremos nada aqui nunca? Que história
é essa?

Lerei o nome dos Municípios. Prestem atenção o PSDB e o DEM
nacional, pois tenho certeza de que o Governador e os Deputados da
Assembléia não estão concordando com isso. O Deputado Padre
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João, o Deputado Vanderlei Jangrossi e eu estivemos em Araçuaí, e o
governo estadual estava lá presente - Idene, Emater, Seplag. O Vice-
Governador Anastasia é um dos maiores entusiastas desse programa,
e o lançamento em Minas foi no Médio Jequitinhonha. Prestem
atenção ao nome das cidades e cobrem do PSDB e do DEM nacionais
que voltem atrás, já que estão querendo impedir que vão
R$114.000.000,00 para o Jequitinhonha.

As cidades beneficiadas são: Angelândia, Araçuaí, Berilo, Cachoeira
de Pajeú, Chapada do Norte, Comercinho, Coronel Murta, Francisco
Badaró, Águas Vermelhas, Itaobim, Itinga, Jenipapo de Minas, José
Gonçalves de Minas, Medina, Novo Cruzeiro, Padre Paraíso, Pedra
Azul, Ponto dos Volantes e Virgem da Lapa. Só nessas cidades,
temos R$114.000.000,00. Mas temos outras cidades beneficiadas:
Serra Geral - Catuti, Espinosa, Gameleiras, Jaíba, Janaúba,
Mamonas, Manga, Matias Cardoso, Mato Verde, Monte Azul, Nova
Porteirinha, Pai Pedro, Porteirinha, Riacho dos Machados,
Serranópolis de Minas e Verdelândia; Noroeste de Minas - Arinos,
Bonfinópolis de Minas, Brasilândia de Minas, Chapada Gaúcha, Dom
Bosco, Formoso, Guarda-Mor, João Pinheiro, Lagamar, Lagoa
Grande, Natalândia, Paracatu, Pintópolis, Presidente Olegário,
Riachinho, Santa Fé de Minas, São Gonçalo do Abaeté, São Romão,
Uruana de Minas, Urucuia, Varjão de Minas e Vazante.

Prestem atenção, senhores, a direção nacional do DEM e do PSDB
quer impedir que vão recursos para vocês.

E tem mais: Vale do Mucuri - Ataléia, Bertópolis, Campanário, Caraí,
Carlos Chagas, Catuji, Crisólita, Franciscópolis, Frei Gaspar, Fronteira
dos Vales, Águas Formosas, Itaipé, Itambacuri, Ladainha, Maxacalis,
Malacacheta, Nanuque, Novo Oriente de Minas, Ouro Verde de Minas,
Pavão, Pescador, Poté, Santa Helena de Minas, Serra dos Aimorés,
Setubinha, Teófilo Otôni e Umburatiba.

São 87 cidades de Minas, três milhões de pessoas,
R$1.100.000.000,00. Onde esse pessoal está com a cabeça de
impedir a implantação desse programa em Minas Gerais e no Brasil,
onde 24 milhões de pessoas serão atendidas? São 60 territórios, 958
Municípios - é preciso falar alto para Minas Gerais inteira ouvir. E são
os Municípios mais distantes, o povo mais pobre, o menor IDH,
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lugares aonde alguns políticos vão apenas para pedir votos. Agora, o
governo Lula está colocando um programa sério: Territórios da
Cidadania.

Acredito nesta Casa, pois os políticos aqui são sérios, trabalham no
cotidiano desses Municípios e sabem que a eletrificação rural, o
Pronaf e a implantação de um centro de referência da assistência
social são muito importantes. Amanhã mesmo o Ministro Patrus
Ananias e o Governador Aécio Neves lançarão um conjunto de
iniciativas na área social em Minas Gerais, como a implantação do
Suas, o combate ao trabalho infantil e à exploração sexual e a
inclusão produtiva. Imaginem se, amanhã, o que o Governador e o
Ministro anunciarem for entendido como algo eleitoreiro porque haverá
eleição. Não, coisa eleitoreira é assistencialismo, aquela troca por
voto, etc. Esse programa não, ele tem um comitê gestor que tem
representantes do governo do Estado, do governo federal, da
Prefeitura e da sociedade civil para avaliar, fiscalizar, definir as
prioridades.

Permitirei tantos apartes quantos forem necessários, pois o assunto
é muito sério. Termino solicitando que o PSDB de Minas e o DEM de
Minas - que sei terem um grande poder político - façam gestões junto
a seus partidos para que não façam essa oposição irresponsável, que
não é contra o governo Lula, mas sim contra as pessoas pobres deste
país.

Como Deputado votado na região do Norte de Minas, no Mucuri, no
Jequitinhonha, venho aqui fazer essa denúncia preventiva, para que
não levem essa insanidade à frente.

O Deputado Getúlio Neiva (em aparte) - Gostaria de dizer que
concordo com o Deputado André Quintão: não devemos, realmente,
fazer oposição a projetos dessa natureza, mesmo porque está
havendo, em Minas, uma experiência interessante. Recebemos uma
carta, um ofício, uma circular do nosso Secretário de Esportes,
dizendo que não se pode distribuir material para as entidades. A
Advocacia-Geral do Estado definiu que não pode. Essa é outra
história.

Concordo com V. Exa., Deputado André Quintão, e dizer que o
projeto não é novo. Ele teve início em 2004. O território do Mucuri está
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definido desde 2004. Começamos a implantá-lo em 2004. Não
implantamos porque, naquela época, lamentavelmente, havia eleição,
e a nossa concorrente, a Prefeitura, mandou o MST ocupar a área que
era de propriedade do governo federal, onde implantaríamos o
canteiro de obras do território, e não pudemos implantá-lo. Essa é
outra questão lá, paroquial. O próprio PT impediu que fizéssemos o
território do Mucuri em Teófilo Otôni.

Esse é um assunto antigo. Estão apenas complementando o
programa, transformando-o, mudando o nome para Território da
Cidadania, da mesma forma que pegaram todas as verbas
orçamentárias federais destinadas a alguns assuntos e criaram o PAC
da Saúde, o PAC da Educação, o PAC não-sei-de-quê. Quer dizer,
deram um título. Agora estão dando um nome ao território do Mucuri,
mais três territórios de Minas Gerais; mudaram o nome para Território
da Cidadania. Não vejo como obtermos isso. Gostaria de ressaltar que
Minas não é melhor nem é maior que nenhum Estado brasileiro, mas
é diferente. Em relação à política de Minas, V. Exa. reconhece que o
Governador é um homem aberto, que tem dado todo o suporte ao
governo federal na área institucional. Não há nenhum distúrbio
institucional em Minas. Certamente, os políticos de Minas pensarão
sobre esse assunto.

O Deputado Gustavo Valadares (em aparte) - Deputado André
Quintão, não sei se tenho procuração para falar em nome do Partido.
O nosso Líder da Bancada dos Democratas aqui, na Assembléia,
infelizmente não se encontra presente. Quero apenas para fazer uma
defesa do meu Partido, o qual considero que vem fazendo um
excepcional papel na Oposição, representando aquelas pessoas que
estão insatisfeitas com o governo federal, em especial. Gostaria de
contrapor dois pontos do discurso de V. Exa. Vou iniciar pelo fim. O
primeiro ponto é quando V. Exa. disse que o PMDB e os Democratas
não defendem o povo brasileiro, não defendem as pessoas pobres do
Brasil. Está aí, acabamos de extinguir a CPMF, que doía muito no
bolso do cidadão brasileiro, principalmente dos mais pobres.
Acabamos com a arrecadação da CPMF e beneficiamos todo o povo
brasileiro, sem distinção de classe, sem distinção de setor, de Estado.
Todo o povo brasileiro foi beneficiado.
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No caso em questão, sobre esse novo programa que foi criado
agora, em janeiro, levanta-se uma dúvida. O que é questionado pelo
PSDB e pelos Democratas é a temporalidade da criação do programa.
Quanto a esse programa, que tem como seu criador um governo que
já está há seis anos administrando o País, por que só agora, num ano
de eleições, é que vamos ter a instituição, a criação desse programa?
O que estamos questionando é por que isso não foi feito lá atrás ou
por que isso não poderá ser feito depois de outubro? Todos nós
sabemos que há inúmeras mazelas no País, em especial nessas
regiões citadas por V. Exa. Sou votado e represento alguns
Municípios das regiões do Jequitinhonha, do Mucuri e até do Rio
Doce, que não foram citadas por V. Exa. e se encontram na mesma
situação, e posso dizer que todos os recursos advindos desse novo
programa serão muito bem-vindos, mas acho que agora é o momento
de deixarmos a democracia correr em águas calmas, momento de
deixarmos Oposição e Situação lutarem por voto e pela vontade do
eleitor, sem beneficiarmos um lado ou outro. É para isso que existe a
democracia, é para isso que existe a independência entre os Poderes
e é para isso que PSDB e DEM entraram na justiça questionando,
mais uma vez, o momento, se é oportuno ou não criarmos um
programa em janeiro de ano eleitoral para entrar em vigor
imediatamente. Queremos dizer que o programa será muito bem-
vindo, em especial para nossas regiões, mas o momento é de
fortalecermos a democracia e sermos imparciais. Para isso é preciso
esperarmos as eleições de outubro para criarmos esse programa.
Mais uma vez defendemos o povo brasileiro. Vou terminar, Sr.
Presidente, pedindo desculpas ao Deputado André Quintão por ter-me
alongado. Prova da nossa defesa foi termos acabado com a CPMF. E
hoje foi anunciado no jornal que o governo federal, mais uma vez, sem
a CPMF, bateu recorde na sua arrecadação. Isso significa que a
população brasileira não está pagando mais esse imposto que doía
muito no bolso, e o governo federal não está sentindo falta. Muito
obrigado a V. Exa., e peço desculpas por ter-me alongado.

O Deputado André Quintão - Estendo as desculpas do Deputado
Gustavo Valadares ao Deputado Domingos Sávio, que gostaria de
fazer aparte, mas quero deixar claro, Deputado Gustavo Valadares e
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Deputado Domingos Sávio, que minha crítica é à direção nacional do
PSDB e à direção nacional do DEM. Faço questão de dizer que o
Vice-Governador Anastasia é o maior entusiasta do governo mineiro
desse programa federal e que o Governador Aécio Neves destacou
vários representantes para participarem na cidade de Araçuaí. O
governo estadual apóia esse programa. Essa insanidade é coisa da
direção nacional do DEM. Isso é ruim para o povo pobre. Acho que
deveriam pensar duas vezes antes de levarem à frente essa ação.
Mas voltarei a esse assunto, que é muito sério, porque estão em jogo
24 milhões pessoas pobres.

* - Sem revisão do orador.
   O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta - Sr. Presidente, Deputado Doutor
Viana, senhoras e senhores, Deputados, imprensa, povo do nosso
Estado. Gostaria de informar, especialmente à população de
Capelinha, que hoje pela manhã vimos realizar um grande sonho
desse Município, quando o Governador de Minas Aécio Neves emitiu
a ordem de serviço para as obras de implantação do sistema de
esgotamento sanitário do Município de Capelinha. Lutamos por essa
obra há vários anos. Esse trabalho se iniciou com o ex-Prefeito Ivan
Pimenta, e hoje vemos ser realizado esse grande sonho na pessoa do
Prefeito Gérson Fernandes. A  ordem  de serviço tem o seguinte teor.
(- Lê:)

“Por determinação do Governador do Estado de Minas Gerais, Aécio
Neves da Cunha, a Companhia de Saneamento de Minas Gerais -
Copasa MG - autoriza o inicio das obras de implantação do sistema de
esgotamento sanitário da sede municipal de Capelinha, com
investimentos da ordem de R$6.400.000,00. Esta autorização
permitirá o inicio de obras e serviços naquela localidade nas seguintes
unidades: rede coletora, implantação de 12.070m; interceptores,
implantação de 4.465m; estação elevatória de esgoto, obras e
serviços de implantação de duas unidades; linha de recalque,
implantação de 700m; estação de tratamento de esgoto, obras e
serviços de implantação de uma unidade com capacidade de
tratamento de 43 litros/segundo; implantação de 900 ligações prediais
novas e padronização das existentes. Estas obras beneficiarão uma
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população de 25 mil habitantes, proporcionando grande melhoria da
qualidade de vida e contribuindo para o desenvolvimento de ações
ambientais. Estas obras integram o esforço do governo de Minas para
melhorar a infra-estrutura urbana das cidades mineiras e dar melhores
condições de saúde e vida à população. Belo Horizonte, 26 de
fevereiro de 2.008. Márcio Luiz Murta Kangussu, Diretor de Operação
Norte da Copasa MG.”
  Ficam aqui os nossos agradecimentos ao Dr. Márcio Nunes,
Presidente da Copasa, que, por sinal, amanhã, dia 29, receberá o
título de cidadão nesta Casa. Ficam aqui os nossos agradecimentos
ao ex-Deputado Márcio Kangussu, que assumiu a Copanor, que
atenderá área do Norte do Estado. Agradecemos também, de maneira
muito especial, ao Governador do nosso Estado, Aécio Neves, que
tem demonstrado que o saneamento dos nossos Municípios é uma
prioridade, diferentemente de outros governantes que achavam que
as obras debaixo da terra não trazem votos e, portanto, não são
importantes. O Governador Aécio Neves quebra esse tabu, esse
estigma, autorizando as obras em Capelinha, como tem autorizado em
Montes Claros, cuja principal obra está em andamento, assim como
em várias outras cidades. Ficam aqui os nossos agradecimentos, de
Capelinha, ao Governador do nosso Estado. Quem conhece essa
cidade sabe perfeitamente que o Município ficou esquecido no tempo
e no espaço por muitos anos. Quando chegava às páginas dos
jornais, à grande imprensa mineira, só era lembrado pelo descaso,
pelo desmando e pelo serviço malfeito. Aparecia com obras fantasmas
e superfaturadas. Era uma cidade que, quando citada, já ficávamos
arrepiados, esperando alguma coisa ruim. Com a mudança de
governo, de mentalidade, com a exigência daquela população, que é
ativa, politizada, exigente com as duas últimas administrações, dos
Prefeitos Ivan e Gérson Fernandes, sabemos perfeitamente que
Capelinha tem conseguido obras importantes e conseguido resgatar
uma liderança que perdeu ao longo dos tempos. No final do ano
passado, o Secretário Marcus Pestana inaugurou o Centro Viva Vida,
que está trazendo saúde, principalmente às mulheres de Capelinha.
Trata-se de uma obra fantástica, que certamente ficará na história do
Município. Houve também a inauguração do Centro Tecnológico
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Educacional, que é fundamental. Milhares de jovens recorrem a esse
Centro, que lhes proporciona oportunidade de acesso à internet,
enfim, a essa tecnologia tão fundamental. O processo de urbanização
do Município é difícil, em virtude das suas ruas íngremes. Hoje,
grande parte das ruas estão urbanizadas e com saneamento. Houve a
construção de esgotos sanitários e a resolução de um problema sério
na cidade: as drenagens. A educação em Capelinha é hoje um
destaque na região do Médio Jequitinhonha. O Município é hoje um
dos maiores produtores de café do Estado. O nosso café é
reconhecido e exportado. Ele era confundido com o café do Sul de
Minas, que levava a fama. Hoje, no entanto, Capelinha está
consolidada como um pólo cafeicultor de alta capacidade e de muita
importância. Um outro aspecto do Município que merece destaque
refere-se à silvicultura, que também faz parte do contexto econômico
do Estado, com muitas indústrias e gerando muitos empregos. Há
também o Pró-Acesso, que está em andamento. Está quase concluída
a estrada ligando Capelinha a Angelândia. Foi uma grande luta das
autoridades e das lideranças do Município atingirem esse objetivo.
Além disso, há o trecho Capelinha-Aricanduva, que teve a licitação
realizada no último dia 18 deste mês. É importante destacarmos as
ações do governo do Estado. Ainda há pouco, tivemos um debate
sobre segurança pública, o qual precisa ser mostrado à população de
Minas Gerais, porque nosso Governador tem investido em segurança
pública, porém os recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública
não chegam a Minas Gerais. Os investimentos em segurança pública
por esse Fundo, em nosso Estado, são zero. Se compararmos Minas
com São Paulo ou com o Rio de Janeiro, veremos que são
vergonhosos os investimentos do governo federal em nosso Estado.
Essa discussão vai longe, porque segurança pública hoje é prioridade.
São feitas pesquisas junto à população. Antigamente se falava muito
em questões ligadas à saúde e à educação, mas hoje, infelizmente, a
segurança pública toma a dianteira, sendo o quesito, a prioridade do
povo de Minas Gerais. O governo tem investido no Jequitinhonha, que
era lembrado antigamente pelas caravanas demagogas. Quando
queriam falar em ações, faziam caravanas pelo Jequitinhonha afora e
faziam promessas, que não eram cumpridas. Hoje, todavia, as coisas
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estão acontecendo. Sejamos justos, o governo federal tem feito
investimentos: pontes estão sendo construídas. O governo estadual
tem investido também, haja vista a construção de Irapé, a maior obra
do governo na região do Jequitinhonha e do Norte de Minas. O Norte
de Minas, que tem bancada expressiva nesta Casa, assim como o
Noroeste, representado pelo companheiro de Paracatu, Deputado
Almir Paraca, precisa de ações concretas. Não queremos discursos,
mas ações concretas nessas regiões, e o governo do Estado tem
investido no Jequitinhonha. Relato investimento de 6,4 milhões de
reais no saneamento em Capelinha, o qual é importantíssimo, pois
trará qualidade de vida àquela população. Já foi dada a ordem de
serviço, portanto não se trata de promessa apenas. A partir da
próxima semana, a empresa ganhadora da licitação provavelmente
estará em Capelinha. Sr. Presidente, quero destacar a nova
mentalidade de trabalho da cidade de Capelinha. Hoje já faz parte de
um passado, do qual queremos nos esquecer, o desmando que lá
estava ocorrendo, a roubalheira que se instalou naquele Município.
Hoje o Prefeito, com muita humildade e competência, com sua equipe,
resgata a liderança e a esperança que ainda existe no coração de
todo capelinhense. Essa obra marcará época nesse Município. Ficam
aqui nossos agradecimentos aos Srs. Márcio Nunes, Presidente da
Copasa, e Márcio Kangussu, grande companheiro, hoje responsável
por todo o Norte de Minas e Jequitinhonha. De maneira muito
especial, trago os agradecimentos do povo de Capelinha, do
Jequitinhonha e do Norte de Minas ao grande Governador dos
mineiros, que já escreve sua história e, diferentemente de outros,
deixa a retórica e parte para ações práticas. Muito obrigado.

2ª Parte (Ordem do Dia)
1ª Fase

Abertura de Inscrições
O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Esgotada a hora

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

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei nº 18.197, que altera as Leis nºs 6.763, de 26 de
dezembro de 1975, que consolida a legislação tributária do Estado de
Minas Gerais; 12.733, de 30 de dezembro de 1997, que dispõe sobre
a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de estimular a
realização de projetos culturais no Estado; 14.937, de 23 de dezembro
de 2003, que dispõe sobre o imposto sobre a propriedade de veículos
automotores - IPVA -; e 16.318, de 11 de agosto de 2006, que dispõe
sobre a concessão de desconto para pagamento de crédito tributário
inscrito em dívida ativa com o objetivo de estimular a realização de
projetos desportivos no Estado de Minas Gerais; revoga a Lei nº
13.470, de 17 de janeiro de 2000, que dispõe sobre o Conselho de
Contribuintes do Estado de Minas Gerais; e o art. 10 da Lei nº 14.066,
de 22 de novembro de 2001, que dispõe sobre a proteção dos
consumidores de combustíveis; e dá outras providências. (Mensagem
nº 152/2008). Pelo BSD: efetivos – Deputados Lafayette de Andrada e
Domingos Sávio; suplentes - Deputados Fahim Sawan e Dalmo
Ribeiro Silva; pelo BPS: efetivo - Deputado Neider Moreira; suplente -
Deputado Sebastião Costa; pelo PDT: efetivo - Deputado Paulo
Cesar; suplente - Deputado Carlos Pimenta; pelo PP: efetivo –
Deputado Vanderlei Jangrossi; suplente – Deputado Gil Pereira.
Designo. Às Comissões.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, nos termos do § 2º do art. 173 do Regimento Interno,

determina a anexação do Projeto de Lei nº 1.449/2007, do Deputado
Paulo Guedes, ao Projeto de Lei nº 540/2007, do Deputado Alencar
da Silveira Jr., por guardarem semelhança entre si.

Mesa da Assembléia, 27 de fevereiro de 2008.
Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente no exercício da Presidência.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA
A Presidência, tendo em vista a apreciação das Propostas de Ação

Legislativa nºs 389, 380, 375, 390, 391, 382 e 381/2007, determina o
arquivamento das Propostas de Ação Legislativa n°s 398, 399, 400,
401, 402, 403 e 404/2007 por perda de objeto, nos termos do inciso IV
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do art. 180 do Regimento Interno.
Mesa da Assembléia, 27 de fevereiro de 2008.
Doutor Viana, 1º-Vice-Presidente no exercício da Presidência.

Palavras do Sr. Presidente
A Presidência informa ao Plenário que foram despachadas na

reunião ordinária de ontem, dia 26/2/2008, comunicações da Bancada
do PV e das representações partidárias do PPS, do PSB e do PSC (2)
informando a constituição do Bloco Parlamentar Social - BPS - e
indicando o Deputado Agostinho Patrús Filho para Líder do referido
Bloco.

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

nos termos da Decisão Normativa da Presidência nº 9, os
Requerimentos nºs 1.886/2008, da Comissão de Educação, e
1.887/2008, da Comissão de Direitos Humanos. Publique-se para os
fins do art. 104 do Regimento Interno.

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

comunicações apresentadas nesta reunião pelas Comissões de
Participação Popular (2) - aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em
21/2/2008, das Propostas de Ação Legislativa nºs 147, 154, 209 a
213, 348, 349, 363, 367, 382 a 384, 407, 409, 413, 414, 416, 417, 419,
420, 423, 425, 429, 440, 449, 452, 472, 473, 487, 498, 503, 508, 509,
512 a 515, 517, 521, 524, 527, 528, 530, 531, 533 a 535, 538, 544 a
552, 554 a 561, 563 a 565, 567 a 569/2007, de autoria popular, e
rejeição das Propostas de Ação Legislativas nºs 405 e 406, 408, 502,
511 e 523/2007, de autoria popular; e aprovação, na 2ª Reunião
Ordinária, em 14/2/2008, das Propostas de Ação Legislativa nºs 215,
217, 219, 232 a 234, 239, 240, 247, 248, 249, 251, 263, 264, 310, 311,
313, 320 a 322, 324, 325, 337, 339, 352, 354, 374, 375, 377 e
378/2007, de autoria popular, na forma de requerimento, e rejeição
das Propostas de Ação Legislativa nºs 214, 218, 221, 224, 229, 235,
262, 323, 330 e 335/2007, de autoria popular; de Segurança Pública -
aprovação, na 2ª Reunião Extraordinária, em 26/2/2008, dos
Requerimentos nºs 1.334, 1.362, 1.458, 1.469, 1.471 e 1.472/2007, da
Comissão de Direitos Humanos; de Saúde - aprovação, na 3ª Reunião
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Ordinária, em 27/2/2008, dos Projetos de Lei nºs 363/2007, do
Deputado Arlen Santiago, 1.406/2007, da Deputada Rosângela Reis,
1.657/2007, do Deputado Leonardo Moreira, 1.711/2007, do Deputado
Durval Ângelo, 1.866/2007, do Deputado Padre João, 1.873/2007, do
Deputado Inácio Franco, 1.932/2007, do Deputado Elmiro
Nascimento, e dos Requerimentos nºs 1.838/2008, do Deputado Ivair
Nogueira, 1.843/2008, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, e
1.850/2008, do Deputado Doutor Viana; e de Administração Pública -
aprovação, na 3ª Reunião Ordinária, em 27/2/2008, dos
Requerimentos nºs 1.842/2008, da Comissão de Trabalho, e
1.865/2008, do Deputado Jayro Lessa (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento do Deputado Roberto Carvalho e

outros solicitando a convocação de reunião especial para homenagear
o Clube Atlético Mineiro pelo seu centenário. A Presidência defere o
requerimento de conformidade com o inciso XXI do art. 232 do
Regimento Interno.

Votação de Requerimentos
O Sr. Presidente - Requerimento da Comissão de Transporte

solicitando seja enviado à empresa Nascentes das Gerais pedido de
informação sobre a data de início da cobrança de pedágio na Rodovia
MG-050. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos solicitando seja
formulado apelo à Rádio Itatiaia do Município de Ouro Preto, com
vistas a que envie a essa Comissão cópia das declarações do Sr.
Ricardo Gonçalves de Matos sobre suposta agressão praticada por
policiais militares, em fevereiro último. Em votação, o requerimento.
As Deputadas e os Deputados que o aprovam permaneçam como se
encontram. (- Pausa.) Aprovado. Oficie-se.

Requerimento da Comissão de Direitos Humanos solicitando seja
formulado apelo ao Conselho Regional de Medicina - Seção Minas
Gerais, com vistas a que apure denúncia apresentada a essa
Comissão, sobre a conduta do médico indicado no documento anexo,
ao emitir laudo do paciente Ricardo Gonçalves de Matos, em
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6/2/2008, quando este foi atendido na Unidade de Pronto Atendimento
da Prefeitura Municipal de Ouro Preto e, ainda, sejam ouvidos pelo
Conselho, o Delegado Felipe Cordeiro e o Sr. Ricardo Gonçalves de
Matos. Em votação, o requerimento. As Deputadas e os Deputados
que o aprovam permaneçam como se encontram. (- Pausa.)
Aprovado. Oficie-se.

Registro de Presença
O Sr. Presidente - A Presidência, com muita alegria, anuncia a

presença, nas galerias, do Prefeito Gerson Fernandes e de lideranças
do Município de Capelinha. É uma alegria recebê-los nesta Casa do
povo.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo Guedes solicitando a
palavra pelo art. 70 do Regimento Interno. A Presidência defere o
requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra,
o Deputado Paulo Guedes.

O Deputado Paulo Guedes - Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs.
Deputados, público presente e todos os que nos acompanham pela
TV Assembléia em Minas Gerais. O tema que nos traz hoje à tribuna
tem sido muito debatido nos últimos dias, aqui, na Casa: a segurança
pública. Aliás, é tema de uma investigação pelo Congresso Nacional,
que esteve aqui na semana passada visitando as cadeias públicas de
Minas Gerais.

O nosso assunto diz respeito à segurança em nossa região, o Norte
de Minas, onde nossa população a cada dia se sente mais insegura e
sem a proteção do Estado. Na segunda-feira passada, a agência do
Banco do Brasil da minha cidade, Manga, foi assaltada pela segunda
vez, Sr. Presidente, em dois anos.

Nos últimos oito anos, quando chega um Delegado à cidade de
Manga, fica, no máximo, dois meses. Há quase um ano estamos sem
Delegado de Polícia. Manga é sede de comarca de cinco Municípios
da região. A Comarca de Manga integra os Municípios de Jaíba,
Matias Cardoso, Miravânia e São João das Missões. E ainda
responde interinamente, quando falta Juiz, por Montalvânia e
Juvenília.

É uma região muito grande de fronteira, onde há acesso direto à
Bahia através da BR-135. A região se sente desprovida, do ponto de
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vista da segurança pública, uma vez que Manga conta apenas com
pouco mais, Deputado Almir Paraca, de 10 policiais para atender a
toda uma região. Temos apenas dois Detetives na delegacia, e há
mais de um ano estamos sem Delegado na cidade.

A insegurança está tomando conta da região, e isso não está
acontecendo só em Manga, já que recentemente houve um caso de
assassinato de um índio xacriabá. Casos de assaltos à mão armada,
por exemplo, em cidades pequenas, coisa que não acontecia, na
Jaíba está acontecendo em lojas e supermercados.

Precisamos chamar a atenção do Governador Aécio Neves e das
forças de segurança pública de Minas Gerais, para que tenham
atenção especial com a região, que se encontra praticamente
abandonada no quesito segurança pública. Por isso, hoje, vimos fazer
novamente esse apelo, para que o pouco do efetivo existente na
região tenha pelo menos condições de trabalhar. Isso porque, além de
não se ter um Delegado na cidade de Manga, também não existe uma
viatura.

O Deputado Roberto Carvalho (em aparte) - Nobre companheiro,
Deputado Paulo Guedes, o aparte é para parabenizá-lo pela atuação
incansável em defesa não só de Manga e da região Norte, mas
também de todo o Estado de Minas Gerais.

A questão da segurança preocupa-nos a todos. V. Exa. está coberto
de razão, por isso esperamos que, da parte do governo, as
providências sejam tomadas, para que a sua região volte a ter
tranqüilidade. Aliás, é exatamente essa segurança decente que V.
Exa. cobra, em nome de todos os moradores. Esperamos ver do
governo uma ação nesse sentido.

Meu caro amigo, Deputado Paulo Guedes, aproveitando a sua
presença, que tão bem dignifica o nosso querido Norte de Minas,
gostaria de fazer coro com suas palavras. O que vou dizer é a voz, o
pensamento de todos.

No próximo sábado, Santo Antônio do Jacinto, na divisa com a
Bahia, vai completar 45 anos de emancipação. Deputado Domingos
Sávio, V. Exa., que é da nossa bela Divinópolis, precisa conhecer
Santo Antônio do Jacinto, uma cidade igualmente bela, cujo Prefeito,
de nome Raniene, é popularmente conhecido por Chumbinho. O que
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Deus não deu a ele de tamanho físico, deu de inteligência, coragem e
competência, para que administrasse cidade como ninguém. A cidade
está conhecendo o progresso e está de parabéns. São os
desbravadores do Norte de Minas e do Jequitinhonha que orgulham
nossa Minas Gerais.

Parabéns, Paulo Guedes; parabéns, Santo Antônio do Jacinto.
Tenho certeza de que as palavras de V. Exa. não serão em vão e que
o eco delas vai-se transformar em ações do governo do Estado, em
prol da segurança da nossa querida Manga.

O Deputado Paulo Guedes - Muito obrigado, Deputado Roberto
Carvalho. Como vinha dizendo, precisamos que o governo do Estado
envie, urgentemente, à região de Manga pelo menos duas viaturas,
uma para a Polícia Civil e outra para a Polícia Militar. Aliás, foi prevista
a instalação de uma companhia da Polícia Militar na cidade de Manga,
que já foi aprovada há mais de quatro anos, mas até hoje ainda não
foi tomada nenhuma iniciativa para a instalação.

O Município de Montes Claros, que é a Capital do Norte de Minas,
antigamente era uma das cidades mais tranqüilas da região, mas hoje
é a 3ª mais violenta do Estado. Só nos últimos 10 meses, Deputado
Almir Paraca, aconteceram 80 homicídios na cidade. Então a situação
é muito grave. Precisamos realmente que essa infra-estrutura, tão
falada por alguns Deputados a respeito dos investimentos que o
Estado está fazendo em segurança pública, chegue a nossa região,
porque ela está abandonada sob o ponto de vista da segurança
pública.

Fica aqui a nossa cobrança ao Governador e às forças de
segurança pública do Estado, para que formem uma ação conjunta
em prol das nossas cidades do Norte de Minas, especialmente das
cidades de fronteira, como é o caso de Manga, que, só nos últimos
dois anos, foi vítima de dois assaltos a banco, o que é um absurdo,
por deixar a população apavorada. Por isso faço essa cobrança ao
governo e às forças de segurança pública do Estado, para que tomem
essa providência urgente, a fim de proporcionarmos mais
tranqüilidade às pessoas da região.

Outro assunto que desejo abordar é a seca na nossa região. Na
próxima sexta-feira, às 13h30min, realizaremos uma reunião em
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Montes Claros. Está sendo anunciada a presença de sete Secretários
de Estado, para tratar da questão da seca no Norte de Minas.
Esperamos que desta vez não fique só no anúncio, como ocorreu em
dezembro do ano passado, como também ficaram apenas na palavra
as medidas anunciadas pelo governo federal. Estamos fazendo uma
cobrança conjunta aos governos estadual e federal para adotarem
medidas urgentes em relação aos efeitos da maior seca que atinge a
nossa região, que está em situação muito difícil e onde os produtores
estão apavorados, sem saber o que fazer com o gado e o rebanho. É
preciso que os governos federal e estadual anunciem medidas
urgentes, a fim de haver um alívio e não ser necessário que as
pessoas se desfaçam do pouco que lhes restou daquilo que foi
tomado pela seca.

Fica aqui o nosso alerta e o chamado às entidades de classe da
região, aos sindicatos de produtores rurais e de trabalhadores rurais
do Norte de Minas, às lideranças políticas, Prefeitos e Vereadores,
para que compareçam a Montes Claros na próxima sexta-feira, a fim
de que possamos fazer uma discussão mais ampla com esses
Secretários de Estado. Que esse evento também sirva para que
possamos pressionar ainda mais o governo federal, que ficou de
anunciar nesta semana as medidas que darão alívio aos produtores
da região. Estivemos, na semana passada, com um grupo de
Prefeitos e Deputados das bancadas estadual e federal do Norte de
Minas, e com o Vice-Presidente José Alencar, que se incumbiu de ser
o porta-voz da região junto ao Presidente Lula. Estamos aguardando o
anúncio dessas medidas pelos governos federal e estadual a fim de
passarmos do discurso para a prática, pois nossa região não pode
esperar mais. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.
O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado

Adalclever Lopes solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Getúlio
Neiva. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Getúlio Neiva.

O Deputado Getúlio Neiva - Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sras.
Deputadas, embora seja exíguo o tempo a mim concedido por V. Exa.
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para que possa de fato analisar o assunto em pauta, gostaria de me
reportar à intervenção que fiz ontem, neste Plenário, em questão de
ordem.

Solicitamos uma informação, que não nos foi dada ontem, na
reunião ordinária, nem na reunião extraordinária de hoje, pela manhã,
nem nesta reunião ordinária. Então, gostaria de saber onde está o
projeto de estruturação do sistema judiciário do Estado - a lei de
organização judiciária de Minas Gerais. Falaram-me que estaria na
Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, com o Deputado
Weliton Prado. Tentei encontrar-me com ele para saber por que o
prazo se esgotou. O Deputado Dalmo Ribeiro Silva confessou-me
que, na semana passada, entrou com um pedido para declaração do
decurso de prazo nessa Comissão.

Talvez o pessoal em casa não esteja entendendo o que estou
falando, e explicarei. Está em tramitação nesta Casa, como esteve no
ano passado, um projeto de lei para reorganizar o sistema judiciário
do Estado, ampliando suas funções e definindo os recursos
disponíveis para tal desiderato. Ora, os Deputados, ao longo de
muitos anos, vêm insistindo na necessidade de criação de comarcas
em alguns Municípios, ampliação do número de varas em algumas
comarcas e criação de instâncias especiais a fim de oferecer à
população melhor tratamento na Justiça.

A CPI Carcerária, que esteve em Minas Gerais, foi devidamente
enquadrada pelos Deputados para ver a realidade deste Estado, bem
diferente da de São Paulo e da do Rio de Janeiro. Estamos bem
melhor e muito acima de 19 Estados brasileiros. Entretanto, tanto aqui
como acolá o problema é um só: o Poder Judiciário precisa ampliar as
condições de trabalho. A ampliação das condições de trabalho dos
Juízes e dos Promotores é absolutamente essencial para que todos
os casos de encarcerados sejam analisados e para que ninguém
permaneça na cadeia indevidamente, além do tempo ao qual foi
condenado.

Além disso, há milhares e milhares de mandados de prisão não
cumpridos, bandidos à solta, andando pelas ruas das cidades,
especialmente das cidades-pólo e da Capital. E o banditismo já chega
também ao interior. Os assaltos, os roubos e os furtos já acontecem



957

no interior, e até quadrilhas se organizam, como aconteceu na minha
cidade, Teófilo Otôni, onde duas quadrilhas têm infernizado a vida da
população ao longo dos últimos anos.

Gostaria, Sr. Presidente, de, delicadamente, solicitar a V. Exa. e à
Mesa que me ouçam, pois me parece que ontem e hoje não fui ouvido
com relação ao requerimento do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em
que solicita a declaração do decurso de prazo, na Comissão de
Assuntos Municipais, do projeto de lei de organização judiciária. Fiz o
apelo ontem, na reunião da tarde, e não me responderam nem na
reunião de ontem à noite nem na de hoje, pela manhã, nem na de
agora à tarde. A Mesa não se pronunciou, embora tenha prometido
fazê-lo. Não quero colocar ninguém em má situação, mas isso está
igual ao que aconteceu com o projeto do ICMS Solidário, que
desapareceu, sumiu de repente, mas apareceu quando forçamos.
Queria saber onde está o projeto, o que talvez saiba o nobre
Deputado Domingos Sávio, a quem concedo aparte.

O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Nobre Deputado Getúlio
Neiva, comungo com esse sentimento de V. Exa. e com essa
ansiedade para apreciarmos e votarmos essa matéria. Portanto, o
meu aparte é apenas para fazer coro: de fato, também já buscamos
com a Presidência um esclarecimento sobre esse assunto, e a
assessoria da Mesa nos disse que, embora o projeto realmente tenha
sido objeto de entendimentos no ano passado, há o sentimento de
que ele deve voltar à discussão. Espero que isso ocorra nos próximos
dias, pois, de fato, Minas Gerais precisa dessa revisão da estrutura
judiciária: muitas comarcas precisam da criação de varas. Aproveito
para dizer que estou na luta a fim de que a Comarca de Divinópolis
seja elevada à entrância especial, não para beneficiar apenas
Divinópolis, mas toda a região.

O Deputado Getúlio Neiva - E também os Juízes e Promotores.
O Deputado Domingos Sávio (em aparte) - Os Juízes, os

Promotores, para que cumpram, de forma mais adequada, as
exigências da carreira. O certo é que esse projeto é extremamente
necessário, e V. Exa., como posso testemunhar, é um batalhador por
essa causa. Estamos juntos nessa luta.

O Deputado Getúlio Neiva - Obrigado, Deputado Domingos Sávio. É
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uma honra ser aparteado por V. Exa.
Sr. Presidente, quero aqui reiterar, de forma bastante clara, o meu

posicionamento. Na última reunião do ano passado, disse, no meu
pronunciamento, que neste ano a minha luta começaria por dois
projetos, para que fossem colocados em pauta e votados: o projeto do
ICMS Solidário, que beneficia as regiões Norte e Nordeste de Minas e
alguns bolsões de pobreza em outras regiões do Estado, e a lei de
organização judiciária. Isso porque, Sr. Presidente, a meu ver, são os
dois projetos mais importantes que tivemos na pauta do ano passado,
mas, lamentavelmente, por estratégias regimentais ou mesmo
“arregimentais”, foram sendo deixados para o final do ano até que se
esgotasse a pauta sem que pudéssemos votá-los. Em relação ao
ICMS Solidário, sobre o que já promovemos duas reuniões - e o
Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
nos prometeu um parecer na próxima quarta-feira -, houve acordo.

Houve acordo em relação ao ICMS Solidário. Já promovemos duas
reuniões em relação a ele, e o Presidente dessa Comissão nos
promete dar um parecer na próxima quarta-feira, mas o projeto de
organização judiciária, lamentavelmente, está paralisado, perdeu o
prazo na Comissão de Assuntos Municipais. A declaração dessa
perda de prazo foi requerida pelo Deputado Dalmo Ribeiro Silva e não
foi definida pela Mesa. A Mesa tem de definir. Há tentativa de acordo?
Que tipo de acordo?

Deveríamos pensar de outra maneira. Estamos vendo que o
governo federal, em janeiro, já arrecadou R$10.000.000.000,00 dos
R$40.000.000.000,00 que perdeu com o fim da CPMF. Como Minas
Gerais está crescendo o dobro do que cresce o Brasil, haverá
certamente, como houve no ano passado, superávit no Estado. Então,
temos de negociar diferentemente - não entre nós, mas com o Sr.
Governador - com relação à necessidade da expansão da Justiça pelo
interior das Minas Gerais. Somos quase um país. São muitos
Municípios sem assistência judiciária. Nas nossas regiões do
Noroeste, do Nordeste e do Norte, as distâncias são enormes. É muito
difícil a aplicação da Justiça, é muito complicado para o povo receber
o amparo da Justiça, o último esteio da cidadania. Quando nada dá
certo, quando se apela para tudo, busca-se a Justiça. Mas onde está
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a Justiça? Não está onde precisamos que esteja.
É lamentável, Sr. Presidente, que façamos este discurso neste início

de ano, pedindo uma resposta singela: onde está o projeto? Uma
resposta oficial da Mesa.

Algumas pessoas podem imaginar que algum Deputado venha aqui
apenas para passar o tempo. Digo a V. Exa. que trato o meu mandato
com muita seriedade. Uso a tribuna e a minha atividade parlamentar
com a responsabilidade conferida pelos eleitores que me trouxeram
para cá. E respondo aos eleitores com atuação corajosa e
determinada, para que não me culpem por não ter feito alguma coisa.
Temos um compromisso com o povo mineiro. Sabemos que há
dificuldades orçamentárias no Orçamento colocado em votação no
final do ano e não quisemos obstacular, para evitar que houvesse um
problema na aprovação do Orçamento e da lei de isenção e de
redução de multas e juros do ICMS, para beneficiar nossa população.
Fui cordato, mas disse - e parece que não acreditaram - que neste
ano eu iria me dedicar a fazer com que esses projetos fossem
votados. Que as estruturas sejam ampliadas ou não, que possamos
criar novas comarcas ou não, que possamos criar as entrâncias
especiais ou não. Mas é preciso colocar na pauta o projeto para
discussão.

E vou ponderar, Sr. Presidente, para finalizar, que, há algum tempo,
tínhamos Juízes e Promotores que conviviam com a sociedade, que
iam às festas, aos bailes, criavam amizades e permaneciam nas
cidades. Hoje a ascensão profissional exige que eles estejam aqui: os
Promotores para se candidatarem a Procuradores, os Juízes para se
candidatarem a Desembargadores. O pessoal acaba de se formar,
passa no concurso e já começa a correr. Passam pelas comarcas
voando. Na minha cidade, Promotores ficaram três, quatro meses e
saíram correndo, disparados, em busca de uma chance para chegar
depressa a Belo Horizonte, senão não têm condições de ascensão
profissional. A criação das entrâncias especiais é absolutamente
necessária.

O Deputado Alberto Pinto Coelho, nosso Presidente, comentou
comigo no final do ano que a Amagis estava tentando um acordo com
o Dr. Orlando, Presidente do Tribunal de Justiça. Tudo bem! Tentem
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qualquer acordo. Todavia é preciso pôr o foco correto. Quem
necessita da ampliação da Justiça é o cidadão mais pobre, carente e
necessitado.

No ano passado, demos um exemplo muito bom nesta Casa quando
praticamente dobramos os salários dos Defensores Públicos. Todavia
é preciso ampliar o número de Defensores, de Promotores, de Juízes
e de comarcas, além de criar as entrâncias especiais e, sobretudo, dar
aos Juízes suporte de assessoria para trabalharem. Tudo isso está
nas propostas apresentadas pelos Deputados. Será que só o que vem
do Executivo para a Assembléia é importante e que Deputado não
sabe de nada? Ora, recebemos delegação popular para representar
nossa gente nesta Casa. O que temos de fazer? Defender o que a
nossa gente quer, e não, o que o governo deseja. Aliás, o governo
pode ser bonzinho e pôr à disposição desta Casa projeto de lei que
atenda aos interesses da população. Todavia dificilmente o projeto
passa nesta Casa sem que nele seja feito um aprimoramento, sem
que receba contribuição a fim de que passe a bafejar os interesses
localizados em cada parte de Minas, de modo a atingir o seu objetivo.

Sr. Presidente, se, de forma forte, colocarmo-nos na determinação
de discutir - nem que dilatemos o prazo da discussão - esse projeto de
organização judiciária do Estado, estaremos ajudando a resolver o
problema carcerário e até a falta de assistência médica, pela atuação
judiciária, obrigando os Prefeitos a cumprir suas obrigações no SUS.

Não tenho dúvidas, Sr. Presidente, Deputados e Deputadas, de que
Minas precisa urgentemente da apreciação desse projeto; não tenho
dúvidas tampouco, Deputado Domingos Sávio, de que juntos
haveremos de conseguir com o Governador Aécio Neves a
suplementação de verba necessária, porque este ano haverá
superávit - aliás, no ano passado houve superávit orçamentário. Minas
está indo muito bem; por isso não podemos ficar com uma Justiça que
não vai tão bem. É preciso darmos a esse assunto a devida
importância, em benefício do nosso povo. Muito obrigado, Sr.
Presidente.

O Sr. Presidente (Deputado Fábio Avelar) - Vem à Mesa
requerimento do Deputado Almir Paraca solicitando a palavra pelo art.
70 do Regimento Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa
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ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Almir
Paraca.

O Deputado Almir Paraca - Sr. Presidente, Deputados, Deputadas e
público que nos assiste na galeria e pela TV Assembléia, estamos
fazendo uso desta tribuna para retomar um tema que já foi discutido
aqui, em razão da sua importância e gravidade. Venho falar também
da importância de um programa lançado pelo Presidente Lula na
segunda-feira, dia 25, no Palácio do Planalto, onde estiveram
presentes diversos Ministérios e representantes de Minas Gerais.
Trata-se do programa Territórios da Cidadania. Eu estava presente no
lançamento, assim como a Deputada Elisa Costa, nossa Líder do PT.
Participando da solenidade, constatamos, mais uma vez, a disposição
e a determinação do Presidente Lula de interiorizar o
desenvolvimento, levando ações e políticas públicas para áreas e
regiões do nosso país que, até então, têm sido pouco alcançadas pela
maioria das ações que vêm transformando para melhor a vida do povo
brasileiro.

Sabemos que Minas Gerais tem diversas regiões com essas
características. O Deputado Getúlio Neiva acaba de fazer um
pronunciamento sobre esse tema, chamando a atenção para uma
discussão justíssima, com a qual também somos solidários. Trata-se
do projeto do ICMS Solidário, uma iniciativa desta Casa que vem-se
arrastando ao longo dos anos e que - concordamos plenamente com a
posição do Deputado Getúlio Neiva - precisa ser incluído na pauta,
discutido e encaminhado. Não é possível que a nossa Assembléia não
tenha o mínimo de iniciativa para encaminhar soluções que promovam
justiça social, que ataquem as desigualdades regionais do Estado. O
programa Territórios da Cidadania, que alcançará quatro grandes
territórios em Minas Gerais, toca exatamente nesse ponto, vem
chamar a atenção para as desigualdades regionais do interior do
Brasil, para a discrepância que pressiona, que demanda as cidades-
diques, as cidades-pólos, as regiões metropolitanas e a Capital do
Estado. Portanto, acreditamos que o programa Territórios da
Cidadania vem promover o desenvolvimento regional, o
desenvolvimento sustentável e integrar as ações do governo federal,
do governo do Estado e dos Municípios. Esse programa trata da
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transversalidade das políticas públicas, da interssetorialidade das
ações públicas e governamentais.

Há pouco, o caro Deputado André Quintão, da Bancada do PT,
revelou uma preocupação, que também é nossa, em relação às
manifestações, resistências e iniciativas já proferidas para impedir a
implantação desse programa, alegando ser um programa eleitoreiro.

A fim de apresentar uma posição técnica mais isenta possível, para
ilustrar o episódio, trago um artigo do Marcos Coimbra, sociólogo e
cientista político mineiro, publicado no jornal “Estado de Minas” de
hoje, com o título “Cidadania e Política”. (- Lê: )

“Passou quase despercebido, no início desta semana, o lançamento
de um programa social do governo Lula, chamado Territórios da
Cidadania. Para quem não sabe, é um ‘programa guarda-chuva’, que
destina ações de vários Ministérios para os Municípios de mais baixos
indicadores de qualidade de vida. No primeiro ano, serão quase 1.000
Municípios, agrupados em 60 territórios, em função de semelhanças
socioeconômicas e estruturais, além de contigüidade geográfica.

Os jornais, de maneira geral, deram mais destaque ao momento de
lançamento do programa que a seu conteúdo. Na cobertura, a maioria
ressaltou o fato de estarmos em ano eleitoral, como se uma coisa
explicasse a outra. Implícito, um tom de crítica, quase uma
desqualificação do programa por ser ‘eleitoreiro’.

Claro que, para a Oposição, mais que uma suspeita, essa é uma
certeza. O Presidente do DEM, por exemplo, disse que o novo
programa é 100% eleitoreiro. Em vez de aprofundar o Bolsa-Família, o
governo está pulverizando seus programas assistencialistas, de
preferência entre os Ministérios comandados por petistas. Curioso
argumento. De início, por revelar uma insuspeitada admiração do
Deputado Rodrigo Maia pelo Bolsa-Família, que, segundo ele, deveria
ser ainda mais ‘aprofundado’. Em segundo lugar, por criticar o que
chama ‘pulverização’, como se não coubesse fazer outras coisas além
da complementação de renda pelo programa.

Pois é essa característica dos Territórios que mais merece elogios.
Faz muitos anos que a política social brasileira busca uma integração
na ponta que efetivamente leve os muitos programas existentes a
quem mais precisa deles, com o mínimo de desperdício e o máximo
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de eficiência. No governo passado, por exemplo, foi isso que justificou
o lançamento do programa Comunidade Solidária. Quando iniciado,
em 1995, o programa pretendia cobrir cerca de 1.300 Municípios,
integrando ações de vários Ministérios, com objetivos parecidos com
os dos Territórios da Cidadania. Como chegou a dizer, em 2000, sua
Presidente, a Profa. Ruth Cardoso, a política social do governo era à
época ineficaz e burocrática. Fernando Henrique terminou seu oitavo
ano de governo sem ter impressionado o País nem pelo volume de
realizações na área social nem pelo empenho em torná-la prioridade.
Na percepção da maioria da opinião pública, a primeira-dama estava
certa.

Quando olham o desempenho do governo Lula nesse setor, as
pessoas tendem a considerar que sua expectativa básica em relação
a ele, que levou tanta gente a votar em 2002 e a renovar o voto em
2006, está sendo satisfeita. Lula pode errar em várias coisas, mas
acerta nisso. Nesses cinco anos de governo, o País aprendeu muito
em matéria de política social. Fazer um programa da magnitude do
Bolsa-Família preparou nossos gestores e técnicos, provocando seu
crescimento e amadurecimento. Hoje, temos quadros na área social
que nada devem ao que de melhor existe na administração pública. O
Estado brasileiro está mais preparado atualmente para encarar algo
como os Territórios da Cidadania. Entre nós, o caminho clássico de
formação da cidadania, que começa pelos direitos civis, passa pelos
direitos políticos e termina com os direitos sociais, é forçado, às
vezes, a fazer percurso diferente. Se não concedermos direitos sociais
básicos a todos, os direitos políticos podem não ser nada para muitos.
Sucesso para os Territórios!”

Sr. Presidente, o cientista político Marcos Coimbra faz uma análise
magistral desse programa, desse momento e do conjunto das
intervenções sociais, das ações sociais do governo Lula, que têm
melhorado sistematicamente a vida do povo brasileiro, por isso,
fazemos coro com as palavras do Deputado André Quintão. Falo
também em nome da Liderança da Bancada do PT nesta Casa,
solicitando aos Deputados do PSDB e do DEM que façam pressão
junto a sua bancada federal para evitarem questionar e tentar impedir
que um programa dessa natureza e magnitude seja efetivamente
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levado a cabo, promovendo e interiorizando o desenvolvimento no
Brasil. Esse programa é tão importante que Minas Gerais receberá
R$768.900.000,00, que serão destinados a 87 cidades com baixo IDH.
No Estado serão atingidos 138.000km2, beneficiando uma população
estimada em mais de 3 milhões de pessoas, entre as quais quase 500
mil vivem em áreas rurais. Se considerarmos mais três cidades
mineiras que fazem parte do território de Águas Emendadas, que
compõem o entorno da Capital Federal, o volume de recursos
ultrapassará R$1.000.000.000,00, que serão aplicados ainda este
ano.

Esses números falam por si. Portanto, queremos solicitar, mais uma
vez, à Bancada do PSDB que nos auxilie para evitar ação
irresponsável que possa prejudicar a interiorização do
desenvolvimento no País e em Minas Gerais.

Sr. Presidente, participei, desde o ano 2000, de esforços, nessa
direção, na nossa região, no Noroeste de Minas. Entendemos que não
há outro caminho. O Noroeste, a região dos Vales do Jequitinhonha e
Mucuri e o Norte de Minas não têm outro caminho a não ser articular
as esferas federal, estadual e municipal; integrar lideranças políticas,
empresariais, comunitárias e sociais; promover um grande fórum, um
grande entendimento; elaborar um plano de ação e aplicá-lo para
desenvolver as cadeias produtivas, que são as vocações naturais
dessas regiões. Só assim, por esse caminho, conseguiremos
promover a interiorização do desenvolvimento e tirar essas regiões
desse quadro de letargia e de depressão econômica em que se
encontram há décadas.

Reconhecemos os esforços do governo do Estado, são várias as
ações e vários os programas que chegam a essas regiões, mas há um
caso concreto. É preciso, de imediato, debruçar sobre o programa
Territórios da Cidadania e equacioná-lo. Trata-se de um programa que
está inserido no rol das mais de 135 ações que estão contempladas
no aludido programa, que é a universalização do aceso à energia
elétrica, o programa Luz para todos no Estado de Minas Gerais. É
preciso que o governo federal, por meio da Eletrobrás, da
representação de Furnas, da Cemig e do governo do Estado, consiga,
rapidamente, equacionar as negociações, formalizar o novo contrato,
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para que o Luz para Todos seja retomado e haja a universalização do
acesso e uso da energia elétrica no meio rural. Sem isso, esse
conjunto de ações propostas pelo Territórios da Cidadania certamente
ficará prejudicado e não conseguiremos interiorizar o
desenvolvimento. Todos sabemos que é básico e fundamental o
acesso e a disponibilidade de energia elétrica para interiorizar o
desenvolvimento.

Para finalizar, Sr. Presidente, trago aqui um “folder” que foi
distribuído no Palácio do Planalto no dia 25 último, apresentando as
ações da nossa região, o Noroeste de Minas - 195 milhões para a
região. No verso, estão incluídos os vários programas e as várias
ações. Vamos acompanhar de perto esse programa por entender que
ele, de fato, traz uma proposta que vem sendo discutida, há anos e
anos, nas políticas públicas. Trata-se de uma proposta que é
exatamente a integração, a transversalidade, a intersetoriedade das
políticas públicas, que são fundamentais para promover, interiorizar o
desenvolvimento. Muito obrigado.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado
Domingos Sávio solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento
Interno. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo
de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Domingos Sávio.

O Deputado Domingos Sávio - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e
Srs. Deputados, todos que nos acompanham na Assembléia mineira e
pela nossa TV Assembléia, boa tarde.

Sr. Presidente, antes de abordar o assunto que me traz a esta
tribuna, ligado à segurança pública, e outras questões ligadas à
educação, não posso deixar de fazer um comentário a respeito do
pronunciamento do nobre Deputado André Quintão. No momento
apropriado, não pude aparteá-lo, pois o seu tempo havia terminado.
No entanto percebi, por parte dele, a boa-vontade em me conceder
um aparte, mas isso não foi possível. Tenho pelo Deputado André
Quintão um apreço enorme e um grande respeito no dia-a-dia, mesmo
nos momentos de embate, o que é natural do processo democrático
nesta Casa.

O Deputado discorria sobre um assunto que está na ordem do dia,
em que o governo federal propõe a reativação de um programa que o
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governo, segundo o Deputado Getúlio Neiva, procurou implantar no
ano de 2004, coincidentemente um ano de eleição municipal. Esse
programa foi iniciado naquele ano de eleição municipal, mas depois
parou. Agora o governo anuncia o mesmo programa, porém com outro
nome, chamando-o de Território Cidadania. O Expresso Cidadania
será um projeto apenas de estímulo à filiação, à participação do jovem
na vida política e partidária, quando poderá tirar seu Título de Eleitor
nos meses de março e abril, promovido pela Assembléia.

O programa do governo federal denominado Território Cidadania
está sendo proposto para ser implantado em todo o Brasil como um
programa social a partir dos próximos meses, durante todo este ano.

O Deputado André Quintão trouxe aqui, em alguns momentos de
forma bem contundente, uma colocação de que o PSDB e o DEM
estariam impedindo a vinda de dinheiro para várias cidades mineiras
por estarem colocando-se de maneira contrária ao programa. E, da
maneira como o Deputado André Quintão abordou o assunto, sinto eu
que de uma forma um pouco apaixonada, passou-me a impressão de
que a Oposição está fazendo um desserviço a Minas e ao Brasil e que
vai impedir um programa de natureza social do governo. Digo de
forma um pouco apaixonada porque, primeiro - volto a dizer -, tenho
por ele um respeito enorme e concordamos com essa luta para que
haja, por parte dos governos municipais, estaduais e federal,
indiferente de partido, uma ação mais firme de apoio aos programas
sociais de diminuição das desigualdades sociais, de apoio aos
programas para a criança, para o adolescente, de combate à
exploração do trabalho infantil, de apoio ao deficiente e ao idoso.
Comungamos com isso e devemos continuar trabalhando juntos, a
exemplo do que teremos na próxima semana.

Estamos com a perspectiva de um encontro alvissareiro, e tenho a
certeza de que produzirá bons recursos para Minas e para o Brasil,
quando o Ministro Patrus Ananias estará se reunindo com o
Governador Aécio Neves, sem nenhuma paixão partidária, para somar
esforços do governo do Estado e do governo federal.

Essa é a nossa linha, e sinto que é também a do Deputado André
Quintão. Mas, de maneira apaixonada, ele chegava a conclamar os
cidadãos dessas cidades mineiras dizendo: “O PSDB e o DEM estão
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impedindo que venha dinheiro para essas cidades”. Não faz sentido
fazermos política assim. Esse não é o estilo do Deputado André
Quintão. Com certeza, foi um momento de paixão. Por quê? Porque
primeiro, nem PSDB nem DEM impedem governo federal de fazer um
programa com dotação orçamentária prevista e, obviamente, com o
cumprimento de todos os princípios legais da aplicação do dinheiro
público. Qualquer cidadão que tenha um mínimo de conhecimento
sabe que as competências e a responsabilidade do Legislativo e dos
partidos políticos é uma; do Poder Executivo, é outra; e, do Poder
Judiciário, é outra. Mas qual é o papel do PSDB e do DEM, e que o
PT fez em nível federal por muito tempo? O de, como oposição,
fiscalizar e garantir o respeito pelas normas legais e, obviamente,
questionar quando entende que pode haver qualquer desvirtuamento
dessas normas legais. O que se apresenta é que, no momento em
que vamos ter eleições municipais, qualquer programa de natureza
social deve ser colocado em prática com o cuidado de não se
transformar em programa eleitoral, porque, senão, a democracia
brasileira estará sendo destruída.

Ora, se Prefeitos começarem a ir de casa em casa a troco de voto,
com o dinheiro do povo brasileiro, isso será tão terrível quanto os
tempos da ditadura militar. Não creio que o PSDB queira isso.

O PSDB e o DEM, ao dizerem que os programas sociais neste
momento têm de respeitar o calendário eleitoral e não podem ser
usados como moeda de troca por voto, estão dando uma contribuição
ao Brasil e ao PT. Não estão impedindo os programas, até porque o
questionamento é feito perante a Justiça Eleitoral. Não é o PSDB ou o
DEM que dão a resposta ao questionamento, mas sim o Juiz. O
Estado de Direito, e estamos nele, pressupõe a neutralidade do Juiz.
Ele analisará. Espero que não impeça o programa, e nem é isso que o
DEM e o PSDB querem. O que se espera é que o Juiz deixe claro que
um programa social, para atender às populações de baixa renda,
criado neste momento, não poderá ter o vício de dar margem a
qualquer uso da máquina administrativa para beneficiar este ou
aquele candidato. É só isso, que é bom e saudável, e que não pode
ser transformado num discurso apaixonado de querer jogar o povo
contra um partido inteiro.
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O Deputado André Quintão disse, mais de uma vez, que a cobrança
era do PSDB e do DEM em âmbito nacional. Ora, sou PSDB. A
legenda, para mim, no Município, no Estado e no âmbito nacional, é a
minha bandeira. Faço a minha autocrítica e procuro melhorar o partido
dando-lhe a minha contribuição. Portanto, não posso aceitar uma
carapuça dessa.

Está lá, como Secretário-Geral do PSDB nacional, o grande
Deputado Rodrigo de Castro, filho do grande ex-Deputado, hoje
Secretário de Estado, Danilo de Castro.

Assim, tenho absoluta clareza de que o PSDB procura fazer uma
oposição responsável, o que é fundamental na democracia. Imagine
se toda vez que o PT aqui nesta Casa questionar uma ação do
governo do Estado, discutir uma forma de aprovação do Orçamento,
um projeto de lei do Governador ou, por alguma razão, exigir que o
debate se prolongue por um ou dois dias, o que é rotina, eu vier à
tribuna, Deputado Fábio, e disser: cidadãos do interior de Minas, o PT
está barrando os investimentos em benefícios de suas cidades porque
está questionando! Ora, é dever do PT questionar. Se ele é Oposição
ao governo, cabe-lhe, no mínimo, fiscalizar e exigir que as ações do
governo vão ao encontro do interesse público, já que não tem o poder
de tomar a iniciativa das ações. Quem está na Oposição não tem o
poder do comando, mas o poder de fiscalização. É assim que enxergo
esse episódio, reiterando o meu respeito ao Deputado André Quintão.

Mas ainda há tempo para que eu aborde um assunto realmente
relevante aqui na nossa Assembléia e o leve a todos os mineiros:
trata-se de segurança pública. Esse assunto foi objeto, mais cedo, de
um debate com o Deputado Carlin Moura.

Vivemos um momento na história de Minas que, por uma questão de
justiça, tem de ser registrado. Temos muito ainda a melhorar, porque
o problema enfrentado é enorme e de âmbito nacional. Mas nunca -
não estou querendo plagiar o Lula - nunca na história de Minas Gerais
se investiu tanto em segurança pública. Os números são muito claros
e fortes. Eles mostram que o crescimento dos investimentos de 2003
até 2007 é mais de 100% do dinheiro aplicado, efetivamente, para
melhorar a segurança pública. Não é por acaso que tivemos um
aumento substancial do número de policiais. Antes de Aécio há muito
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tempo não se fazia concurso público para policial, para Delegado e
para Agente de Polícia. Não havia sequer a carreira do Agente do
Sistema Penitenciário. Essas ações são muito fortes, volto a dizer,
mas não resolvemos tudo; precisamos de mais.

Vejam que o Governador enviou a esta Assembléia - e tivemos o
nosso papel importante de aprovar, aliás fui o relator - um novo
quadro ampliando, e muito, o número de vagas nas Polícias Militar e
Civil. Além disso, autorizou o Comando-Geral a, permanentemente,
publicar editais para contratar e treinar policiais. É claro que os
policiais não podem ser contratados sem treinamento, pois são
agentes a serviço da população e, portanto, têm de estar preparados.

Não se dá arma a uma pessoa a quem se diz: “Vá para as ruas
combater o crime”. Se assim for feito, mais problemas serão criados
do que resolvidos. O governo de Minas tem feito seus investimentos
não apenas aumentando o número de policiais, viaturas e
armamentos, mas também atuando no sistema penitenciário, no qual
havia menos de 5 mil vagas quando o Governador assumiu. Hoje já
são 18 mil vagas. O Governador terminará seu mandato com mais de
quatro vezes o número de vagas existentes.

É curioso o fato de, às vezes, a pessoa não conseguir admitir como
verdadeiros esses números, porque eles são muito significativos. Em
toda a história de Minas Gerais, principalmente no que se refere à
Polícia Militar, por mais de um século havia 5 mil vagas. Menos que
isso: cerca de 4.800 vagas em presídios.

São 5 anos de governo contra 100 anos. JK já dizia que se devia
fazer em 5 anos o que se esperava fazer em 50. Não é, Deputado
João Leite? Em Minas, temos um Governador fazendo em cinco anos
o que não se fez em um século. O Deputado João Leite foi um dos
Deputados que mais lutaram para que isso começasse a ocorrer,
porque trabalhou para que tivéssemos melhoria na segurança pública
e um tratamento, no mínimo, humano para o preso, quando
desenvolveu nesta Casa a CPI do Sistema Penitenciário, há alguns
anos, identificando o problema, colocando o dedo na ferida e dizendo
que era necessário haver investimentos, construir mais penitenciárias,
e não apenas para dar tratamento digno ao detento, o que é
essencial, mas também para que houvesse um local para colocar
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aquele que infringiu a lei, o criminoso.
É necessário haver polícia não apenas para se evitar o crime,

preventivamente, mas também para combatê-lo, porque, do contrário,
a sensação de impunidade faz com que o bandido fique, a cada dia,
mais violento e ousado. E o Governador Aécio Neves, efetivamente,
está trabalhando por uma polícia melhor.

Eu dizia sobre a criação das Regiões Integradas de Segurança
Pública - Risps. Foram criadas 16 Risps em todo o Estado de Minas
Gerais. No Centro-Oeste, também se criou uma, com sede em
Divinópolis. Estou lutando, Deputado João Leite, para que, como são
84 Municípios em uma região muito grande, essa sede possa ser
dividida em duas, e tenhamos uma sede em Bom Despacho, que tem
história e experiência muito positivas com a 2ª Região Militar. Estou
lutando, ao lado de outros colegas Deputados e lideranças de Bom
Despacho, para que esse Município também seja sede de uma Risp.

O Deputado João Leite (em aparte) - Obrigado, Deputado Domingos
Sávio. Acompanho seu pronunciamento, como sempre brilhante,
inteligente, e que aborda, com conhecimento, a situação de nosso
Estado, mas com responsabilidade.

Ouvimos coisas nesta tarde, no Plenário desta Casa, que são de
estarrecer. Refiro-me à questão dos territórios, de cidadania, muito
bem lembrada pelo nobre Deputado Getúlio Neiva, já lançada, e ao
relançamento de um programa. Nosso partido foi cobrado por sermos
responsáveis. Quem, em 2004, foi pela não-implantação do
programa? Ouvimos aqui, aos gritos, pedidos de CPI do Sistema
Penitenciário em Minas Gerais, Estado que, há 10 anos, possuía
2.300 vagas em suas penitenciárias e que encerrará 2008 com 24 mil
vagas. O governo assumiu, em 2003, um sistema com 4.200 vagas e
terminará, em 2008, com 24 mil vagas.

Vem alguém falar em CPI neste Plenário, misturando presos
provisórios com presos com condenação definitiva, de alguma forma
ludibriando as pessoas? Ora, este governo, como V. Exa. lembrou
bem, é o governo que investiu em segurança, desde 2003,
R$16.600.000.000,00. Desse montante de recursos, o governo federal
investiu 1,1%; todavia vêm, aqui, representantes desse governo
federal falar em CPI?



971

Isso é um escândalo, pois esse fato acontece justamente no
momento em que a ONU libera um relatório sobre o Brasil em que
demonstra a ineficiência do governo federal, em que condena nosso
país porque as regras mínimas de direitos humanos não são
atendidas. Isso acontece no momento em que vemos um simples
caseiro, o Sr. Francenildo, ter sua conta devassada pelo governo
federal enquanto sonha com um emprego com carteira assinada. No
momento em que tudo isso acontece, os representantes do governo
federal vêm aqui pedir uma CPI. Ora, CPI de um governo que está
integrando as polícias, investindo em segurança, tomando conta de
25% da malha rodoviária federal em Minas Gerais!

Deputado Domingos Sávio, lembro-me de que um Juiz citou como
exemplo uma cidade mineira aqui, na sexta-feira. Na verdade, 60%
dos presos não são de Minas Gerais, encontram-se nas rodovias
federais cometendo crimes. O governo mineiro está fazendo esse
investimento, no entanto eles vêm dizer isso aqui. Eu esperava o
reconhecimento de um governo que investiu, construiu unidades e
reconheceu a importância das Apacs, nas quais nunca um governo
investiu tanto, dando tratamento digno aos presos. O governo Aécio
Neves, nosso governo do PSDB, cuja base é liderada nesta Casa por
V. Exa., não merecia isso. V. Exa. está de parabéns, pois vem a essa
tribuna fazer a defesa não apenas do governo, mas também da
verdade. Parabéns, Deputado Domingos Sávio!

O Deputado Domingos Sávio - Obrigado, Deputado João Leite.
Para concluir, Sr. Presidente, ressalto que queremos e seguimos a

linha do Governador Aécio Neves, que, com muita firmeza, afirma, alto
e bom som, seu compromisso com o PSDB e, ao mesmo tempo,
constrói entendimentos com as diversas áreas dos governos estadual,
federal e municipal. Ou seja, como diz o Deputado João Leite, está
sempre cooperando; logo, não merece esse tipo de orquestração, de
ataque.

Não abordarei o tema “educação”, mas, para finalizar, quero dizer
que, com muita alegria, o governo Aécio Neves, atendendo a um
pedido nosso, por meio de uma emenda de minha autoria, celebrou
um convênio com a Universidade Federal de São João del-Rei a fim
de equipá-la. Com esse convênio, visa-se a equipar especialmente o
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câmpus da área da saúde, a Escola de Medicina. Com isso, a minha
querida Divinópolis já recebeu R$500.000,00. Ou seja, o governo do
Estado destinou R$500.000,00 à universidade, a fim de que os
laboratórios estejam prontos rapidamente e funcionando bem. Esse é
o nosso espírito. Queremos somar, trabalhar para que as coisas
aconteçam.

Meu tempo esgotou-se, mas o Presidente foi generoso. Na próxima
oportunidade, falarei um pouco sobre o nosso trabalho em prol da
educação, até a do ensino superior. Falarei sobre a Uemg, já que
temos uma importante parceria com o Pró-Uemg, que atende a várias
cidades mineiras, entre elas a minha querida Divinópolis. Falarei
especialmente sobre a Universidade Federal de São João del-Rei,
que, para minha alegria, além de localizar-se na minha querida cidade
de São João del-Rei, onde realiza um maravilhoso trabalho, agora
possui também um câmpus avançado em Divinópolis. Sentimos
grande alegria, pois somos parceiros nessas conquistas, mostrando
que o importante é a soma de esforços entre os governos estadual e
federal, a fim de que a população colha os benefícios. Obrigado, Sr.
Presidente.

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

quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião,
convocando as Deputadas e os Deputados para a especial de
amanhã, dia 27, às 20 horas, nos termos do edital de convocação, e
para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a seguinte
ordem do dia: ( - A ordem do dia anunciada foi publicada na edição
anterior.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA NA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 20/2/2008
Às 10h43min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada

Elisa Costa e os Deputados Zé Maia, Jayro Lessa, Antônio Júlio e
Sebastião Helvécio, membros da supracitada Comissão. Estão
presentes, também, os Deputados Sávio Souza Cruz e Sargento
Rodrigues. Havendo número regimental, o Presidente, Deputado Zé
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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 de ofício da Sra.
Cláudia Júlio Ribeiro, Assessora de Saneamento do Crea-MG,
encaminhando propostas para alteração da lei que institui o ICMS
ecológico; de comunicação do Deputado Agostinho Patrús Filho,
justificando sua ausência na reunião; e da seguinte correspondência,
publicada no “Diário do Legislativo” de 14/2/2008: ofícios dos Srs.
André Luiz de Almeida e Cunha, Diretor de Políticas Penitenciárias do
Departamento Penitenciário Nacional; Rufino Correia Santos Filho,
Subsecretário de Planejamento (interino) da Secretaria Especial de
Política para as Mulheres; Paulo Roberto Teixeira Guerra, Gerente do
BNDES; e da Sra. Rosani A. Araújo, Chefe da Divisão de Convênios
do Ministério da Ciência e Tecnologia. O Presidente acusa o
recebimento das seguintes proposições, para as quais designou os
relatores citados a seguir: Projetos de Lei nºs 1.604, 1.631, 1.674 e
1.806/2007 (Deputado Sebastião Helvécio); 1.632, 1.673 e 1.682/2007
(Deputado Jayro Lessa) e 1.675/2007 (Deputado Agostinho Patrús
Filho), no 2º turno; 118 e 1.686/2007 (Deputado Lafayette de
Andrada), 236/2007 (Deputado Sebastião Helvécio), 712 e 991/2007
(Deputado Antônio Júlio), 731/2007 (Deputado Agostinho Patrús
Filho); 521 e 898/2007 (Deputada Elisa Costa) e 1.440/2007
(Deputado Zé Maia), no 1º turno. Passa-se à 1ª Fase da 2ª Parte
(Ordem do Dia), compreendendo a discussão e votação de pareceres
sobre proposições sujeitas à apreciação do Plenário. Após discussão
e votação, são aprovados, cada um por sua vez, os pareceres pela
aprovação, no 2º turno, dos Projetos de Lei nºs 1.604, 1.631 e
1.806/2007 (relator: Deputado Sebastião Helvécio); 1.632 e
1.682/2007 (relator: Deputado Jayro Lessa), 1.675/2007 (relator:
Deputado Antônio Júlio, em virtude de redistribuição), 1.673/2007
(relator: Deputado Jayro Lessa) e 1.674/2007 (relator: Deputado
Sebastião Helvécio) na forma do vencido no 1º turno; e pela
aprovação, no 1º turno, dos Projetos de Lei nºs 521/2007 (relatora:
Deputada Elisa Costa) e 991/2007 (relator: Deputado Antônio Júlio) na
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forma dos Substitutivos nº 1, da Comissão de Constituição e Justiça.
O parecer sobre o Projeto de Lei nº 392/2007, no 1º turno, deixa de
ser apreciado em virtude de solicitação de prazo regimental pelo
relator, Deputado Sebastião Helvécio. Na fase de discussão do
parecer em que o relator, Deputado Sebastião Helvécio, conclui pela
aprovação do Projeto de Resolução nº 716/2007 no 1º turno, o
Presidente defere pedido de vista do Deputado Antônio Júlio. Passa-
se à 3ª Fase da 2ª Parte (Ordem do Dia), compreendendo a discussão
e votação de proposições da Comissão. Submetidos a votação, cada
um por sua vez, são aprovados requerimentos dos Deputados
Sebastião Helvécio, em que solicita seja realizada reunião para
debater, em audiência pública, a quitação de créditos tributários do
Estado com precatórios, prevista no Projeto de Lei nº 392/2007, em
tramitação nesta Casa; e Antônio Júlio, em que solicita seja realizada
reunião para obter informações, em audiência pública, sobre a venda
de energia elétrica para a iniciativa privada. Cumprida a finalidade da
reunião, a Presidência agradece a presença dos parlamentares,
convoca os membros da Comissão para a próxima reunião ordinária,
determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2008.
Zé Maia, Presidente - Antônio Júlio - Jayro Lessa - Lafayette de

Andrada - Sebastião Helvécio.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES
Designação de Comissões

- O Sr. Presidente designou, na 9ª Reunião Ordinária da 2ª Sessão
Legislativa Ordinária da 16ª Legislatura, os membros das seguintes
Comissões:

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei nº 18.250, que dispõe sobre incentivo à inovação
tecnológica no Estado. Pelo BSD: efetivo - Deputado Célio Moreira;
suplente - Deputado Ronaldo Magalhães; pelo BPS: efetivo -
Deputado Fábio Avelar; suplente - Deputado Djalma Diniz; pelo
PMDB: efetivo - Deputado Ivair Nogueira; suplente - Deputado
Gilberto Abramo; pelo PT: efetivo - Deputada Elisa Costa; suplente -
Deputado André Quintão; pelo DEM: efetivo - Deputado Ruy Muniz;
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suplente - Deputado Leonardo Moreira. (Designo. Às Comissões.)
Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Total à

Proposição de Lei nº 18.251, que institui a política estadual de
incentivo à utilização de sementes selecionadas nas propriedades que
se dedicam à agricultura familiar e dá outras providências. Pelo BSD:
efetivo - Deputado Domingos Sávio; suplente - Deputado Deiró Marra;
pelo BPS: efetivo - Deputado Antônio Carlos Arantes; suplente -
Deputado Chico Uejo; pelo PMDB: efetivo - Deputado Sávio Souza
Cruz; suplente - Deputado Gilberto Abramo; pelo PT: efetivo -
Deputado Padre João; suplente - Deputado Weliton Prado; pelo DEM:
efetivo - Deputado Delvito Alves; suplente - Deputado Gustavo
Valadares. (Designo. Às Comissões.)

Comissão Especial para Emitir Parecer sobre o Veto Parcial à
Proposição de Lei nº 18.256, que dispõe sobre a qualificação de
pessoa jurídica de direito privado como Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público - Oscip. Pelo BSD: efetivos - Deputados
Dalmo Ribeiro Silva e Carlos Mosconi; suplentes - Deputados Zé Maia
e Zezé Perrella; pelo BPS: efetivo - Deputada Gláucia Brandão;
suplente - Deputada Rosângela Reis; pelo PMDB: efetivo - Deputado
Vanderlei Miranda; suplente - Deputado Gilberto Abramo; pelo PT:
efetivo - Deputado André Quintão; suplente - Deputada Elisa Costa.
(Designo. Às Comissões.)

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.275/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Djalma Diniz, o Projeto de Lei nº 1.275/2007
objetiva declarar de utilidade pública a Associação Recreativa Esporte
e Lazer, com sede no Município de Belo Horizonte.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 16/6/2007, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.275/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Recreativa Esporte e Lazer, com sede
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no Município de Belo Horizonte, entidade constituída e em
funcionamento há mais de um ano, com personalidade jurídica, sendo
sua diretoria composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelo
exercício dos cargos.

Além disso, o § 1º do art. 11 (ver alteração realizada em 16/7/2007)
do seu estatuto dispõe que os cargos de sua diretoria e conselho
fiscal, bem como as atividades de seus associados, não são
remunerados, e o art. 33 determina, em caso de dissolução, que os
bens remanescentes serão destinados a instituição congênere
devidamente registrada no Conselho Nacional de Assistência Social
ou a entidade pública qualificada como Organização da Sociedade
Civil de Interesse Público - Oscip.

Portanto, ela atende à exigência consubstanciada no art. 1º da Lei nº
12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório de utilidade
pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade

e legalidade do Projeto de Lei nº 1.275/2007.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

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

1.471/2007
Comissão de Constituição e Justiça

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

visa a declarar de utilidade pública a Liga Nanuquense de Futebol,
com sede no Município de Nanuque.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 11/8/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a” e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.471/2007 visa a declarar de utilidade pública a

Liga Nanuquense de Futebol, com sede no Município de Nanuque.
Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
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no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressalte-se, ainda, que o art. 9º do seu estatuto determina que é
gratuito o exercício dos cargos de direção da entidade e o art. 32
preceitua que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
seja destinado a instituição congênere, legalmente constituída e
declarada de utilidade pública estadual.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.471/2007.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

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

1.672/2007
Comissão de Constituição e Justiça

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

objetivo declarar de utilidade pública a Associação de Proteção e
Assistência aos Condenados - Apac -, com sede no Município de
Governador Valadares.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 12/10/2007 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.672/2007 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados,
com sede no Município de Governador Valadares.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 67, que, em
caso de sua dissolução, seu patrimônio será destinado a instituição
congênere com personalidade jurídica e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social ou a entidade publica com sede na
mesma unidade da Federação e, no art. 69, que as funções dos
Diretores e Conselheiros serão gratuitas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.672/2007.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

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

1.907/2007
Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social

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

epígrafe visa declarar de utilidade pública o Conselho de Entidades
Comunitárias de Uberlândia - CEC -, com sede no Município de
Uberlândia.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.907/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Conselho de Entidades Comunitárias de Uberlândia, que tem por
finalidade defender os direitos dos moradores do Município,
contribuindo assim para a consolidação da cidadania.
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No cumprimento de seu propósito estatutário, desenvolve e executa
projetos, planos de ação e programas de desenvolvimento
comunitário, contando com o apoio de voluntários e doações. Presta
serviços de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e órgãos
públicos que atuam em atividades afins.

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

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

1.907/2007, em turno único.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.926/2007

Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social
Relatório

De autoria do Deputado Antônio Carlos Arantes, o projeto de lei em
epígrafe visa declarar de utilidade pública o Instituto de Assistência
Social Santa Rita de Cássia, com sede no Município de Guaxupé.

A proposição foi enviada à Comissão de Constituição e Justiça, que
concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Vem
agora a matéria a esta Comissão para deliberação conclusiva, nos
termos do art. 103, I, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.926/2007 pretende declarar de utilidade pública

o Instituto de Assistência Social Santa Rita de Cássia, com sede no
Município de Guaxupé, que tem por finalidade atender a gestantes
carentes, proporcionando-lhes palestras educativas, enxovais e
acompanhamento ao ginecologista.

Assiste crianças de até 6 anos de idade em creches, com atividades
lúdicas e pedagógicas, objetivando o seu desenvolvimento cognitivo,
social e afetivo.

O conjunto de suas atividades contribui para o desenvolvimento
social, econômico, político e cultural das famílias pobres, motivo por
que a instituição é merecedora do título de utilidade pública.

Conclusão
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Pelo aduzido, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº
1.926/2007, em turno único.

Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2008.
Domingos Sávio, relator.

PARECER PARA TURNO ÚNICO DO PROJETO DE LEI Nº
1.940/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria da Deputada Maria Lúcia Mendonça, o projeto de lei em
tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a entidade
denominada Casa Esperança, com sede no Município de Paula
Cândido.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 15/12/2007 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.940/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a entidade denominada Casa Esperança, com sede
no Município de Paula Cândido.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina, no art.
13, § 2º, que as atividades dos seus Diretores não serão
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de lucros, vantagens
ou bonificação; e no art. 20, parágrafo único (ver alteração efetuada
em 27/5/2002), que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere, com
personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social ou a entidade pública.
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.940/2007.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

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

1.948/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Ademir Lucas, o projeto de lei em tela tem

por objetivo alterar o art. 1º da Lei nº 17.090, de 19/10/2007, que dá
denominação à escola estadual do Bairro Santa Cecília, localizada no
Município de Esmeraldas.

Publicada no “Diário do Legislativo”, no dia 20/12/2007, a proposição
foi distribuída a esta Comissão para receber parecer quanto aos
aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
Trata o Projeto de Lei nº 1.948/2007 de alterar o art. 1º da Lei nº

17.090, de 19/10/2007, que dá a denominação de Escola Estadual
Raymundo Cândido à escola estadual do Bairro Santa Cecília,
localizada no Município de Esmeraldas, com o objetivo de inserir a
qualificação profissional do homenageado e retificar o endereço da
unidade de ensino, pois esta se encontra no Bairro São Francisco de
Assis.

O projeto em análise visa, pois, a melhor identificar o homenageado
e corrigir a localização da referida unidade de ensino. Nesse sentido,
orienta-se pela Lei Complementar nº 78, de 2004, que dispõe sobre a
elaboração, a alteração e a consolidação das leis do Estado. Em seu
art. 13, essa norma determina que a alteração de lei somente poderá
ser feita mediante nova redação, acréscimo ou revogação de
dispositivos.

Diante dessas considerações, não há óbice à tramitação do projeto
de lei em análise nesta Casa.
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Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.948/2007.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Hely

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

1.950/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Célio Moreira, o projeto de lei em tela tem

por escopo instituir a Semana Estadual de Luta contra o Câncer de
Pele.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 20/12/2007,
e, em seguida, distribuída a este órgão colegiado a fim de ser
apreciada preliminarmente quanto aos aspectos jurídico,
constitucional e legal, em cumprimento ao disposto nos arts. 188 e
102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.950/2007 tem por escopo instituir a Semana

Estadual de Luta contra o Câncer de Pele, a ser realizada,
anualmente, na segunda semana do mês de dezembro, ocasião em
que serão promovidos atendimentos, exames, palestras e outras
atividades que visem à conscientização da população e à
conseqüente redução dos índices de incidência do câncer de pele.

A República Federativa do Brasil caracteriza-se essencialmente pela
repartição de competências entre a União, os Estados membros, o
Distrito Federal e os Municípios, todos dotados de autonomia política,
administrativa e financeira, desfrutando de competência legislativa
própria. À União compete legislar privativamente sobre as matérias
em que predomina o interesse nacional, relacionadas no art. 22 da
Constituição da República; e, aos Municípios, sobre assuntos de
interesse local, conforme preceitua o seu art. 30, I. A delimitação da
competência do Estado membro está consagrada no § 1º do art. 25 do
referida Carta. É a chamada competência residual, que lhe reserva as
matérias que não se enquadram no campo privativo da União ou do
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Município.
Tendo em vista os dispositivos mencionados, a instituição de data

comemorativa pode ser objeto de disciplina jurídica por parte de
quaisquer dos Estados componentes do sistema federativo.

Ademais, o art. 66 da Carta mineira, ao enumerar as matérias de
iniciativa privativa da Mesa da Assembléia e dos titulares dos Poderes
Executivo e Judiciário, do Ministério Público e do Tribunal de Contas,
não faz menção àquela ora examinada. Infere-se, portanto, que a
qualquer membro deste Parlamento é facultada a deflagração do
processo legislativo.

Observe-se, entretanto, que o parágrafo único do art. 1º do projeto
estabelece que as atividades previstas para a referida semana sejam
realizadas por empresas e entidades civis, o que refoge à
competência do Estado por estar relacionado ao âmbito do Direito
Civil, competência privativa da União, conforme determina o art. 22 da
Constituição da República.

Além disso, é desnecessária a disposição do art. 2º, que prevê a
regulamentação da lei pelo Poder Executivo no prazo de 60 dias, pois
a expedição de decretos e regulamentos para possibilitar o
cumprimento das normas legais está prevista no inciso VII do art. 90
da Constituição mineira como competência privativa do Governador
do Estado.

Em decorrência dessas considerações, apresentamos o Substitutivo
nº 1 ao final deste parecer, com o objetivo de sanar as impropriedades
apontadas.

Conclusão
Em face do aduzido, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.950/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Institui a Semana de Luta contra o Câncer de Pele.
A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Fica instituída a Semana de Luta contra o Câncer de Pele, a

ser realizada anualmente na segunda semana do mês de dezembro.
Parágrafo único - Na semana a que se refere o “caput” deste artigo,

o poder público promoverá atendimentos, exames, palestras e outras
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atividades que visem à conscientização da população e à redução dos
índices de incidência do câncer de pele.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

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

1.958/2007
Comissão de Constituição e Justiça

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

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Creche Sonho de
Criança, com sede no Município de Belo Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/12/2007 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.958/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Creche Sonho de Criança, com sede no Município
de Belo Horizonte.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
28 que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros não serão
remuneradas, sendo-lhes vedado o recebimento de qualquer lucro,
gratificação, bonificação ou vantagem, e no art. 32 que, na hipótese
de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere, com personalidade jurídica, registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social ou a entidade pública.
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Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.958/2007.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

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

1.960/2007
Comissão de Constituição e Justiça

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

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação
Beneficente Batista Torre de Oração, com sede no Município de
Contagem.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/12/2007 e
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
referentes à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.960/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Beneficente Batista Torre de Oração, com sede no
Município de Contagem.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem
personalidade jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 27 do seu estatuto determina que as
atividades dos Diretores, Conselheiros e associados serão
inteiramente gratuitas, e o art. 31 preceitua que, no caso de sua
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição



986

congênere, com personalidade jurídica e registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.960/2007.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

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

1.962/2007
Comissão de Constituição e Justiça

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

tem por objetivo declarar de utilidade pública a Creche Santa
Terezinha do Bairro Jaqueline, com sede no Município de Belo
Horizonte.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 20/12/2007 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.962/2007 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Creche Santa Terezinha do Bairro Jaqueline, com
sede no Município de Belo Horizonte.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
28 que as atividades dos seus Diretores e Conselheiros, bem como as
dos associados, não serão remuneradas, sendo-lhes vedado o
recebimento de qualquer lucro, gratificação, bonificação ou vantagem;
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e, no art. 32, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade congênere, com
personalidade jurídica, registrada no Conselho Nacional de
Assistência Social, ou a entidade pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.962/2007.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

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

1.965/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Delvito Alves, o projeto de lei em tela tem

como finalidade declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária do Núcleo de Colonização Rio Preto, com sede no
Município de Unaí.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/12/2007 e
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
referentes à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.965/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária do Núcleo de Colonização Rio Preto, com
sede no Município de Unaí.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem
personalidade jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.
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Ressalte-se, ainda, que o art. 27 de seu estatuto determina que as
atividades dos Diretores, Conselheiros, instituidores e sócios serão
inteiramente gratuitas, e o art. 31 preceitua que, no caso de sua
dissolução, os bens remanescentes serão destinados a instituição
congênere, com personalidade jurídica e registrada nos Conselhos
Nacional, Estadual e Municipal de Assistência Social, ou a entidade
pública.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.965/2007.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Hely

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

1.967/2007
Comissão de Constituição e Justiça

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

tela tem como objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores e Amigos do Bairro São Gonçalo, com sede no Município
de Catas Altas da Noruega.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/12/2007 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.967/2007 tem como finalidade declarar de

utilidade pública a Associação dos Moradores e Amigos do Bairro São
Gonçalo, com sede no Município de Catas Altas da Noruega.

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

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

44, que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio remanescente
reverterá a entidade congênere, legalmente constituída, para ser
aplicado com as mesmas finalidades da associação dissolvida; e, no
art. 45, que as atividades de seus Diretores e Conselheiros não serão
remuneradas.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.967/2007.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

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

1.971/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria da Deputada Rosângela Reis, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação de Amigos da
Cultura - Assamic -, com sede no Município de Ipatinga.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 21/12/2007 e
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
referentes à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.971/2007 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação de Amigos da Cultura, com sede no Município de
Ipatinga.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem
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personalidade jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelo exercício dos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 4º do estatuto da entidade determina
que não serão remunerados os seus dirigentes, Conselheiros,
associados ou instituidores, e o art. 5º preceitua que, no caso de sua
dissolução, o patrimônio líquido remanescente será destinado a
entidade de fins idênticos ou semelhantes.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.971/2007.
Sala das Comissões, 26 de fevereriro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Hely Tarqüínio, relator - Delvito

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

1.987/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Viana, o projeto em tela tem por

objetivo declarar de utilidade pública a Associação dos Moradores da
Várzea do Solar I e II de Capim Branco - Amovarzeas - CB-MG -, com
sede no Município de Capim Branco.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 9/2/2008 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.987/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação dos Moradores da Várzea do Solar I e II de
Capim Branco.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a
declaração de utilidade pública.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
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funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 46, que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
instituição congênere com personalidade jurídica e registrada no
Conselho Nacional de Assistência Social, ou a entidade pública, e, no
art. 47, que é vedada a remuneração dos cargos da diretoria e do
conselho fiscal.

Por fim, cabe esclarecer que, consoante o disposto no art. 1º do
estatuto da Associação, verifica-se que o art. 1º do projeto apresenta
erro material relativo ao nome da entidade, razão pela qual
apresentamos, na parte conclusiva deste parecer, a Emenda nº 1.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.987/2008 com a Emenda nº 1,
redigida a seguir.

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

Moradores da Várzea do Solar de Capim Branco - Amovarzeas - CB -
MG -, com sede no Município de Capim Branco.”.

Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator - Hely

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

1.991/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

visa a declarar de utilidade pública a Associação Caminho da
Sobriedade, com sede no Município de Caeté.

O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 9/2/2008 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 102, III, “a” e 188, do Regimento Interno.

Fundamentação
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O Projeto de Lei nº 1.991/2008 visa a declarar de utilidade pública a
Associação Caminho da Sobriedade, com sede no Município de
Caeté.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declarados de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica,
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressalte-se, ainda, que o § 1º do art. 14 do seu estatuto determina
que nenhum membro da diretoria será remunerado e o art. 31
preceitua que, em caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente
seja destinado a instituição sem fins econômicos que tenha como
objeto social o desenvolvimento de atividades semelhantes e possua
registro no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 1.991/2008.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Delvito

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

1.995/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Jayro Lessa, o Projeto de Lei nº 1.995/2008

objetiva declarar de utilidade pública o Instituto Mineiro de Educação
Superior - Imes -, com sede no Município de Governador Valadares.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2007, vem a matéria a
esta Comissão para exame preliminar dos aspectos referentes à
juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade, conforme dispõe o
art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.995/2008 tem por finalidade declarar de
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utilidade pública o Instituto Mineiro de Educação Superior - Imes -,
com sede no Município de Governador Valadares, entidade
constituída e em funcionamento há mais de um ano, com
personalidade jurídica, sendo sua diretoria composta por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício dos cargos. Além disso, o
art. 93 do seu estatuto dispõe que os cargos dos conselhos de
administração e fiscal não são remunerados, e o art. 94, item 94.3,
determina, em caso de dissolução, que o patrimônio líquido e os bens
remanescentes serão destinados a instituição congênere ou a uma
instituição pública.

Portanto, o citado Instituto atende à exigência consubstanciada no
art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, reguladora do processo declaratório
de utilidade pública.

Conclusão
Diante do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.995/2008.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

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

1.998/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto de lei em tela tem

por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Beneficente e
Promocional dos Moradores do Município de Cantagalo - ASDMC -,
com sede nesse Município.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2008 e
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
referentes à juridicidade, à constitucionalidade e à legalidade,
conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.998/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Beneficente e Promocional dos Moradores do Município
de Cantagalo.
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Os requisitos para que as associações e fundações em
funcionamento no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a
declaração de utilidade pública.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade foi constituída e funciona há mais de um ano e tem
personalidade jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 31 do seu estatuto determina que as
atividades dos Diretores e dos Conselheiros serão inteiramente
gratuitas e o art. 33 preceitua que, no caso de sua dissolução, os bens
remanescentes serão destinados a instituição congênere, com
personalidade jurídica, sede e atividades preponderantes no Estado,
registrada no Conselho Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 1.998/2008.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

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

2.002/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

tela tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária do Bairro Názia - ASCNA -, com sede no Município de
Vespasiano.

A matéria foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2008 e
distribuída a esta Comissão a fim de ser examinada preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.002/2008 tem por finalidade declarar de

utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Názia, com sede
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no Município de Vespasiano.
Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no

Estado sejam declaradas de utilidade pública estão enunciados no art.
1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto constitutivo da instituição determina no art.
14 que as atividades dos seus Diretores não serão remuneradas e no
art. 31 que, na hipótese de sua dissolução, o patrimônio
remanescente reverterá a entidade congênere registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 2.002/2008.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Hely

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

2.004/2008
Comissão de Constituição e Justiça

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

tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação
Comunitária Cultural e Educacional Carimbado de Radiodifusão -
Acecra -, com sede no Município de São Thomé das Letras.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/2/2008 e
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
referentes à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.004/2008 objetiva declarar de utilidade pública

a Associação Comunitária Cultural e Educacional Carimbado de
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Radiodifusão, com sede no Município de São Thomé das Letras.
Os requisitos para que as associações e fundações em

funcionamento no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a
declaração de utilidade pública.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem
personalidade jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 4º do seu estatuto não admite a
remuneração de seus dirigentes pelo exercício de suas funções, e o
art. 20 preceitua que, no caso de sua dissolução, o patrimônio
remanescente será destinado a entidade de fins não econômicos,
congênere.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.004/2008.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Hely Tarqüínio, Presidente - Delvito Alves, relator - Dalmo Ribeiro

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

2.005/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Dimas Fabiano, o projeto de lei em tela tem

como finalidade declarar de utilidade pública a Associação dos
Moradores e Amigos de Formiga - Amafor -, com sede nesse
Município.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 14/2/2008 e
encaminhada a esta Comissão para exame preliminar dos aspectos
referentes à juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme
dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento
Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.005/2008 objetiva declarar de utilidade pública
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a Associação dos Moradores e Amigos de Formiga.
Os requisitos para que as associações e fundações em

funcionamento no Estado sejam declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998, que dispõe sobre a
declaração de utilidade pública.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade foi constituída e funciona há mais de um ano, tem
personalidade jurídica própria e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, que nada recebem pelos respectivos cargos.

Ressalte-se, ainda, que o art. 25 de seu estatuto determina que as
atividades dos Diretores e Conselheiros, bem como as de seus
associados, não serão remuneradas; e os § 2º e 3º do art. 34
preceituam, respectivamente, que, no caso de sua dissolução, o
patrimônio remanescente será destinado a entidade congênere,
legalmente constituída, que possua objeto social correspondente a
pelo menos dois objetivos especificados no “caput” do art. 2º; e que,
na hipótese de a instituição obter a qualificação de Oscip, sendo ela
dissolvida, o patrimônio líquido adquirido com recursos públicos será
transferido a outra pessoa jurídica também qualificada nos termos da
Lei Federal nº 9.790, de 1999, e que, preferencialmente, tenha o
mesmo objetivo social.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, constitucionalidade e

legalidade do Projeto de Lei nº 2.005/2008.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Hely

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

2.008/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 2.008/2008, de autoria do Deputado Hely

Tarqüínio, tem por objetivo declarar de utilidade pública a Associação
de Moradores do Bairro Jardim Itamarati - Ambaji -, com sede no
Município de Patos de Minas.
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O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 14/2/2008 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.008/2008 tem por objetivo declarar de utilidade

pública a Associação de Moradores do Bairro Jardim Itamarati, com
sede no Município de Patos de Minas.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais
de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
prestam seus serviços gratuitamente.

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 37, inciso II,
que, caso seja ela dissolvida, seu patrimônio remanescente será
destinado a uma associação congênere, registrada no Conselho
Nacional de Assistência Social ou a entidade pública, e no art. 40
dispõe que ela não remunera seus Diretores, Conselheiros,
instituidores, benfeitores ou equivalentes.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 2.008/2008.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Hely

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

2.019/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Doutor Rinaldo, o projeto de lei em tela tem

por objetivo declarar de utilidade pública a Associação Comercial,
Industrial, Agropecuária e de Prestação de Serviços de Campos
Gerais, com sede nesse Município.
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O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15/2/2008 e
distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.019/2008 tem por escopo declarar de utilidade

pública a Associação Comercial, Industrial, Agropecuária e de
Prestação de Serviços de Campos Gerais, com sede nesse Município.

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

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
inteiro atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou
comprovado que a entidade é dotada de personalidade jurídica e
funciona há mais de um ano e sua diretoria é formada por pessoas
idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Note-se que o estatuto da entidade determina, no art. 67, que, em
caso de sua dissolução, o patrimônio remanescente será destinado a
entidade congênere, para ser aplicado nas mesmas finalidades, e, no
art. 69, que a nenhum membro da diretoria e dos demais órgãos da
administração da entidade será lícito perceber remuneração.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 2.019/2008.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Hely

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

2.024/2008
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
O Projeto de Lei nº 2.024/2008, de autoria do Deputado Luiz

Humberto Carneiro, tem por objetivo declarar de utilidade pública a
Associação Mineira dos Institutos de Previdência Municipal do Estado
de Minas Gerais - Amiprem -, com sede no Município de domicílio de
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seu Presidente.
O projeto foi publicado no “Diário do Legislativo” de 15/2/2008 e

distribuído a esta Comissão a fim de ser examinado preliminarmente
quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal, conforme
determinam os arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 2.024/2008 tem por objetivo declarar de utilidade

pública a Associação Mineira dos Institutos de Previdência Municipal
do Estado de Minas Gerais.

Os requisitos pelos quais as associações e fundações constituídas
no Estado podem ser declaradas de utilidade pública estão
enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998.

Pelo exame da documentação que instrui o processo, constata-se o
atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado
que a entidade é dotada de personalidade jurídica e funciona há mais
de um ano e sua diretoria é formada por pessoas idôneas, que
prestam seus serviços gratuitamente.

Note-se que o estatuto da entidade determina no art. 54 que, caso
seja ela dissolvida, seu patrimônio remanescente será destinado a
entidade sem fins lucrativos e de objetivos congêneres e no art. 56
dispõe que ela não remunera os membros dos conselhos
administrativo e fiscal, a Presidência e os membros da diretoria
executiva.

Conclusão
Pelo aduzido, concluímos pela juridicidade, pela constitucionalidade

e pela legalidade do Projeto de Lei nº 2.024/2008.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente e relator - Delvito Alves - Hely

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

COMPLEMENTAR Nº 22/2007
Comissão de Constituição e Justiça

Relatório
De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o Projeto de Lei

Complementar institui a Região Metropolitana de Juiz de Fora, dispõe
sobre sua organização e funções e dá outras providências.



1001

Publicada no “Diário do Legislativo” de 15/5/2007, a matéria foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Assuntos
Municipais e Regionalização.

Em 3/7/2007, esta Comissão aprovou requerimento solicitando que
a proposição fosse baixada em diligência para que o autor juntasse o
parecer técnico a que se refere o art. 44 da Constituição do Estado.

O projeto vem a esta Comissão para receber parecer sobre sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do art. 188,
combinado com art. 102, III, do Regimento Interno.

Fundamentação
Para a análise do projeto de lei em epígrafe, que pretende instituir a

Região Metropolitana de Juiz de Fora, convém examinar o que
caracteriza as regiões metropolitanas. Região metropolitana tem um
sentido sociológico e outro institucional. O primeiro significa um
processo de conurbação, em que a área urbanizada de dois ou mais
Municípios se unem, de forma que torna inviável a gestão das
políticas públicas de maneira isolada por cada um dos Municípios.
Além disso, a região metropolitana deve configurar um pólo
econômico de abrangência regional. No sentido institucional, região
metropolitana se refere a estrutura administrativa instituída pelo
Estado, nos termos do art. 42, com o propósito de planejar e
implementar os serviços de interesse comum. O Estado somente pode
institucionalizar a região metropolitana se o fenômeno da conurbação
estiver presente, porque a região metropolitana representa uma
transferência para o Estado, ainda que parcial, da responsabilidade
pela gestão de serviços públicos de interesse comum. A criação
institucional da região metropolitana sem que exista o referido
fenômeno urbano configura ofensa à autonomia municipal.

Em virtude do fato de as regiões metropolitanas concentrarem
muitos problemas sociais, decorrentes de um processo de
urbanização acelerado e sem planejamento, os governos federal e
estaduais lhes conferem uma atenção especial, como um maior
repasse de recursos. Esse aspecto estimula a criação de regiões
metropolitanas ou o ingresso de Municípios naquelas já existentes
sem que estejam presentes os aspectos físicos e sociais que
justificam a medida. Podemos citar duas medidas que exemplificam
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essa situação. O primeiro são as linhas de transporte urbano
concedidas pelo Departamento de Estrada de Rodagem - DER - entre
Belo Horizonte e as demais cidades integrantes da região
metropolitana - RMBH -, proporcionando aos usuários do serviço
acesso, com um custo menor, ao centro da capital. O segundo
exemplo é o financiamento, pelo Ministério das Cidades, para a
construção de casas, o qual é maior para os Municípios das regiões
metropolitanas. Medidas dessa natureza têm feito com que agentes
políticos locais proponham a seus representantes na Assembléia
Legislativa a criação de regiões metropolitanas ou a inclusão de
Municípios nas existentes. Não estamos afirmando que seja este o
caso da proposição em exame.

Apenas, com estas considerações, pretendemos justificar a razão
pela qual o constituinte estadual introduziu na Carta Política mineira a
exigência de que a instituição de região metropolitana seja feita com
base nos conceitos estabelecidos nesta Constituição e na avaliação,
na forma de parecer técnico (art. 44), exigência reproduzida na Lei
Complementar nº 88, de 2006. Pretendeu-se que regiões
metropolitanas não sejam instituídas ou ampliadas sem que estejam
presentes os aspectos sociais e urbanos que a caracterizam.

Considerando que a proposição em tela não está acompanhada do
referido parecer técnico, não há como remetê-la para o exame das
comissões de mérito.

Conclusão
Pelas razões apresentadas, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei Complementar nº
22/2007.

Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Sebastião Costa - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 576/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

A proposição em análise, de autoria da Comissão de Participação
Popular, veda a cobrança de tarifa mínima pela prestação dos
serviços de fornecimento de água e energia elétrica aos consumidores
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do Estado.
Publicado no “Diário do Legislativo” de 29/3/2007, foi o projeto

distribuído ás Comissões de Constituição e Justiça, de Defesa do
Consumidor e do Contribuinte e de Fiscalização Financeira e
Orçamentária.

Vem a proposta a esta Comissão, para receber parecer sobre sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, nos termos do disposto
no art. 188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposta em tela tem o objetivo de colocar fim a uma polêmica

que se estabeleceu entre consumidores e fornecedores no que diz
respeito à cobrança de tarifas mínimas por parte das concessionárias
dos serviços de fornecimento de energia elétrica e de água que atuam
no Estado de Minas Gerais.

Ao justificar a formulação do projeto, o autor faz alusão aos
preceitos constantes no art. 24 da Constituição da República, que
confere competência concorrente à União, aos Estados e ao Distrito
Federal para legislar sobre responsabilidade por dano ao consumidor.

Assegura, ainda, que o Código de Proteção e Defesa do
Consumidor, Lei nº 8.078, de 11/9/90, fixou as normas gerais relativas
às relações de consumo, remanescendo aos entes federados, dentro
da sua competência suplementar, a prerrogativa para regular a
matéria.

Em que pese ao alto alcance da medida proposta, deparamos com
óbices de naturezas constitucional e legal que inviabilizam a
tramitação do projeto nesta Casa.

A Constituição da República estabelece a competência da União
para explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou
permissão, os serviços de fornecimento de energia elétrica e o
aproveitamento dos cursos de água, o que pode ser constatado pelo
disposto no art. 21, XII, “b”, daquele diploma. Assegura, ainda, ao
Município a exploração dos serviços de fornecimento de água e a
coleta de esgotos.

Tornou-se prática comum a disponibilização de tais serviços, em
todo o País, por empresas concessionárias, como ocorre no Estado
de Minas Gerais. Estas, segundo entendimento doutrinário e
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jurisprudencial, submetem-se às regras estipuladas pelo titular da
prestação dos serviços, que, no caso do fornecimento de energia
elétrica, é a União e, no caso do fornecimento de água e coleta de
esgotos, é o Município.

Nessa linha de raciocínio, foi editada a Lei Federal nº 8.897, de
1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da
prestação de serviços públicos e estabelece regras para a estipulação
das tarifas a serem cobradas dos usuários do serviço.

Por outro lado, a União instituiu, por meio da Lei nº 9.427, de
26/12/96, a Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel -, à qual foi
atribuída a competência para fiscalizar a produção, a transmissão, a
distribuição e a comercialização da energia elétrica, em conformidade
com as políticas e diretrizes do governo federal.

A Aneel, por sua vez, editou a Resolução nº 456, de 29/11/2000,
estipulando as condições gerais para o fornecimento de energia
elétrica.

Já os serviços relativos ao saneamento básico - entre os quais, o
fornecimento de água tratada e a coleta de esgotos, cuja exploração
se encontra na órbita de competência do Município - estão
disciplinados na Lei Federal nº 11.445, de 5/1/2007, que “estabelece
diretrizes nacionais para o saneamento básico, altera as Leis nºs
6.766, de 19 de dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990,
8.666, de 21 de junho de l993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995;
revoga a Lei 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências”
e também na legislação aprovada por cada Município, em
consonância com a autonomia conferida a esse ente pela Carta
Federal.

O art. 11 do referido diploma legal estabelece como condições de
validade dos contratos que tenham por objeto a prestação de serviços
públicos de saneamento básico a sustentatibilidade e o equilíbrio
econômico-financeiro da prestação dos serviços, incluindo o sistema
de cobrança e a composição de taxas e tarifas.

A jurisprudência oriunda do Superior Tribunal de Justiça é uniforme,
ao assegurar ao poder concedente o direito de estipular as regras
para a prestação do serviço, notadamente no que diz respeito à
política tarifária, garantindo também a possibilidade da cobrança de
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um consumo mínimo, conforme se observa do seguinte julgado:
“Processo civil e administrativo. Agravo regimental fornecimento de
água e de esgoto. Tarifa mínimal legalidade (Resp. 905580 - RJ,
2006/0261395-2). I - versa a demanda sobre a cobrança da tarifa
mínima de fornecimento de água e de esgoto, e não sobre a
legalidade da cobrança do valor estimado. II - Esta Corte entende
legítima a cobrança da tarifa mínima quando o consumo não atinge o
patamar relativo a essa importância. III - Precedentes: Resp. nº
648248-PB, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, “DJ” de 19/12/2005,
Edcl nos Edcl no Resp. nº 533607-RJ, Rel. Ministro José Delgado,
“DJ” de 5/8/2004, AgRg no Resp. nº 140230-MG, Rel. Ministro
Francisco Falcão, “DJ” de 21/10/2002. IV - Agravo regimental
improvido (AgRg no Resp. nº 858908 - RJ, “DJ” de 16/10/2006,
p.337)”.

Pode-se afirmar, também, que a edição de lei estadual
estabelecendo as normas a serem observadas pelas concessionárias
dos serviços que são objeto da proposta em análise constituiria
interferência nos contratos firmados entre o poder concedente e a
concessionária, o que nos leva a reforçar a tese de
inconstitucionalidade da proposta.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela antijuridicidade, pela

inconstitucionalidade e pela ilegalidade do Projeto de Lei nº 576/2007.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sargento Rodrigues, relator -

Sebastião Costa - Hely Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.329/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Inácio Franco, o projeto de lei em epígrafe
visa autorizar o Poder Executivo a doar ao Município de Pará de
Minas o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo”, em 30/6/2007,
e encaminhada a esta Comissão a fim de ser examinada
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
conforme estabelecem os arts. 102, III, “a”, e 188, do Regimento
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Interno.
Em 17/7/2007, esta relatoria solicitou fosse a proposição baixada em

diligência à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão a fim de
se obterem informações sobre a situação efetiva do imóvel e a
existência ou não de óbice à transferência de domínio pretendida,
assim como ao Prefeito do Município de Pará de Minas, para que
manifestasse a sua concordância com os termos do projeto e
enviasse o memorial descritivo da fração do imóvel a ser doada.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.329/2007 tem por finalidade autorizar o Poder

Executivo a doar ao Município de Pará de Minas um imóvel
constituído pela área de 1.330m², a ser desmembrada da área total de
5.200m², situada nesse Município e registrada sob o nº 1.638, a fls.
235 do Livro 3-G, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de
Pará de Minas.

Esse bem foi adquirido pelo Estado em 1934 e, atualmente, é
ocupado pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de
Minas Gerais - DER-MG - e pela administração municipal, que ali
instalou a sede da Pastoral da Criança, organismo de ação social da
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB. Com a
transferência do imóvel ao Município, funcionará no local a Secretaria
Municipal de Educação, que atende a cerca de 10 mil alunos e presta
diversos serviços à comunidade, como fornecimento de bolsa-escola,
merenda e materiais escolares, além do desenvolvimento de projetos
especiais.

Para a transferência de domínio de bens públicos, o art. 18 da
Constituição do Estado exige autorização legislativa. No âmbito
infraconstitucional, a Lei Federal nº 8.666, de 1993, que regulamenta
o art. 37, XXI, da Constituição da República e institui normas para
licitações e contratos da administração pública, no inciso I de seu art.
17, estabelece, além da referida autorização, a necessidade de
interesse público devidamente justificado.

Essa exigência será atendida com a instalação da Secretaria
Municipal de Educação no local, conforme determina o parágrafo
único do art. 1º, que resultará na melhoria do atendimento à
comunidade escolar de Pará de Minas.
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Ainda na defesa do interesse público, o art. 2º do projeto estabelece
a reversão do bem ao patrimônio do Estado se, findo o prazo de cinco
anos contados da lavratura da escritura pública de doação, não lhe
tiver sido dada a destinação estabelecida.

Cabe esclarecer que a Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão avisou que caberia ao DER/MG, ocupante do imóvel,
manifestar-se quanto à sua disponibilidade para doação. Em
decorrência disso, o Diretor-Geral dessa autarquia informou, por
comunicação eletrônica, que não há óbice à cessão do imóvel.

Por seu turno, o Prefeito Municipal de Pará de Minas, de acordo com
o Ofício nº 302/2007, declarou ser favorável à transferência nas
condições expressas no projeto, encaminhando o levantamento
planimétrico para a correta identificação da fração a ser doada, que
perfaz uma área de 1.673,06m².

Diante das informações obtidas, apresentamos o Substitutivo nº 1 ao
final deste parecer, para a correta identificação da parte do imóvel a
ser doada, assim como a adequação do projeto à técnica legislativa.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.329/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, nos termos que se seguem.

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

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

Pará de Minas a área de 1.673,06m² (mil seiscentos e setenta e três
vírgula zero seis metros quadrados), conforme descrição constante do
anexo desta lei, parte do imóvel constituído pela área de 5.200m²
(cinco mil e duzentos metros quadrados), localizado no Município de
Pará de Minas e registrado sob o nº 1.638, a fls. 235 do Livro 3-G, no
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pará de Minas.

Parágrafo único - O imóvel descrito no “caput” deste artigo destina-
se à instalação da Secretaria Municipal de Educação.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Anexo

(de que trata o art. 1º da Lei nº , de de de 2008)
A área do imóvel a ser doada possui, na frente, 33,90m (trinta e três

vírgula noventa metros) em linha quebrada, confrontando com a Rua
Major Fidélis; nos fundos, 34,88m (trinta e quatro vírgula oitenta e oito
metros), confrontando com a Escola Estadual Governador Valadares;
na lateral direita, 49,17m (quarenta e nove vírgula dezessete metros)
em linha quebrada, confrontando com o imóvel número 77; e, na
lateral esquerda, 49,04m (quarenta e nove vírgula zero quatro metros)
em linha quebrada, confrontando com o Edifício Silva Faria e
Confraria Nossa Senhora da Piedade, totalizando 1.673,06m² (mil
seiscentos e setenta e três vírgula zero seis metros quadrados).

Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Hely

Tarqüínio - Sebastião Costa.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.440/2007

Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária
Relatório

De autoria do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, o projeto de lei em
epígrafe tem por objetivo alterar o parágrafo único do art. 1º da Lei nº
16.322, de 4/9/2006.

A proposição foi examinada preliminarmente pela Comissão de
Constituição e Justiça, que concluiu por sua juridicidade,
constitucionalidade e legalidade na forma do Substitutivo nº 1, que
apresentou. Agora, a matéria vem a este órgão colegiado a fim de
receber parecer quanto a sua possível repercussão financeira,
conforme dispõe o art. 188, combinado com o art. 102, VII, “d”, do
Regimento Interno.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.440/2007 pretende alterar o parágrafo único do

art. 1º da Lei nº 16.322, de 4/9/2006, que autoriza o Poder Executivo a
doar ao Município de Frutal imóvel com área de 2.500m², situado na
Rua São Paulo, nesse Município, para a construção de um centro
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educacional infantil.
Com a modificação visada pela proposição em tela, o imóvel

passará a ser destinado para a construção de habitações populares,
tendo em vista que isso melhor atende à demanda social de Frutal e
aos interesses de sua população.

Entretanto, como a norma vigorou por mais de um ano, não é
adequada sua alteração com a simples mudança na redação do
dispositivo que contém a finalidade. Nesse caso, é necessário que a
nova lei autorize o donatário do imóvel a destiná-lo à construção de
habitações populares, respeitando o tempo decorrido. Além disso, em
defesa do interesse público, é preciso estabelecer cláusula de
reversão do imóvel ao patrimônio do Estado, se não lhe for dada a
nova destinação, findo o prazo contado da edição da nova lei.

A correção dessas impropriedades motivou a Comissão de
Constituição e Justiça a apresentar o Substitutivo nº 1.

Cabe observar, por fim, que a proposição em tela não acarreta
despesas para o erário nem repercussão financeira na execução da
Lei Orçamentária, pois trata tão-somente de alterar a finalidade para
que o bem foi doado e incluir cláusula de reversão.

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

1.440/2007 no 1º turno, na forma do Substitutivo nº 1, apresentado
pela Comissão de Constituição e Justiça.

Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2008.
Zé Maia, Presidente e relator - Antônio Júlio - Sebastião Helvécio -

Weliton Prado.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.444/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o projeto em epígrafe revoga o
art. 2º do Decreto nº 20.597, de 4/6/80.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/8/2007 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Meio
Ambiente e Recursos Naturais para receber parecer, nos termos do
art. 188, combinado com o art. 102, do Regimento Interno.

Por meio da Mensagem nº 150/2008, publicada no “Diário do
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Legislativo” de 9 de fevereiro de 2008, o Chefe do Poder Executivo
encaminha proposta substitutiva ao projeto.

Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto original do Poder Executivo pretende revogar o art. 2º do

Decreto nº 20.597, de 1980, que define área de proteção especial
situada nos Municípios de Lagoa Santa, Pedro Leopoldo e Matozinhos
para os fins do art. 13 da Lei Federal nº 6.766, de 1979, que dispõe
sobre o parcelamento do solo urbano. Para justificar a proposição, o
Governador do Estado salienta o interesse social em disciplinar o
loteamento na localidade abrangida pelo citado art. 2º, tendo em vista
o fenômeno do crescimento urbano que se verifica especialmente na
região metropolitana.

Trata-se de medida a ser necessariamente regulamentada por meio
de ato emanado deste parlamento, sob a forma de lei. A exigência
decorre do disposto no inciso III do § 1º do art. 225 da Constituição
Federal. Segundo o mencionado comando constitucional, os espaços
territoriais especialmente protegidos pelo poder público, como os
parques, as estações ecológicas, as áreas de proteção ambiental e as
demais unidades de conservação só podem ser alterados ou
suprimidos, parcial ou totalmente, por meio de lei específica.

Nos termos do art. 14, combinado com o art. 13, I, da Lei Federal nº
6.766, incumbe aos Estados definir, por decreto, as áreas de proteção
especial para fins de proteção de mananciais ou do patrimônio
cultural, histórico, paisagístico e arquitetônico.

Criada na década de 1980 para proteger os mananciais, os
monumentos e os recantos naturais notáveis bem como as grutas e os
abrigos com desenhos rupestres existentes na região de Lagoa Santa,
a citada área foi instituída no contexto da construção do aeroporto
internacional naquela localidade, obra que poderia provocar a corrida
pelo desmembramento e parcelamento do solo, com grande potencial
de degradação do patrimônio pré-histórico, paisagístico e natural
dessa região.

Assim, foram declaradas áreas de preservação permanente, para
efeitos do disposto na alínea “e” do art. 3º da Lei Federal nº 4.771, de
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1965 - Código Florestal Brasileiro -, as florestas e as demais formas
de vegetação existentes no perímetro dessa área de proteção
especial. No entanto, com a adoção dessa medida, o poder público
estadual, na prática, inviabilizou a utilização desses terrenos para fins
de exploração social e econômica.

Como o Governador do Estado manifesta interesse em permitir o
aproveitamento do solo para fins de loteamento, a desafetação da
área se impõe, para superar a restrição legal que impede a sua
utilização social e econômica.

É preciso esclarecer, contudo, o alcance da proposição
originalmente apresentada pelo governo.

A área de proteção especial continuará a existir, com a delimitação
estabelecida no Decreto nº 21.952, de 1982, que altera o Decreto nº
20.597, de 1980.

As áreas de preservação permanentes relacionadas no art. 2º da Lei
Federal nº 4.771, como aquelas situadas ao longo de cursos d’água,
ao redor de nascentes e nos topos de morros, mantêm-se incólumes,
vale dizer, continuarão afetadas do ponto de vista ambiental. Portanto,
não poderão ser alteradas ou suprimidas, salvo no casos previstos na
Resolução nº 369, de 2006, do Conselho Nacional do Meio Ambiente -
Conama.

Do mesmo modo, o projeto não autoriza o governo a intervir nos
sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico,
paleontológico, ecológico e científico, tais como grutas, cavernas e
desenhos rupestres, que deverão ser preservados e protegidos,
segundo a legislação especial que rege a matéria.

Em outras palavras, a proposição original se limita à desafetação
das áreas de preservação permanentes não abrangidas no art. 2º da
Lei Federal nº 4.771, de 1965.

A seguir, examinaremos o substitutivo apresentado pelo Governador
ao Projeto de Lei nº 1.444/2007, encaminhado por meio da Mensagem
nº 150/2008. Segundo o Executivo, o substitutivo busca adequar a
redação do art. 2º do mencionado decreto “com o objetivo de dar
maior aplicabilidade ao princípio do desenvolvimento sustentável,
compatibilizando atividades econômicas com a devida proteção aos
recursos ambientais”.
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Trata-se de proposição substitutiva que declara de preservação
permanente e imune de corte as florestas e demais formas de
vegetação necessárias à proteção dos sítios arqueológicos,
paleontológicos e espeleológicos, conforme dispuser deliberação
normativa do Conselho Estadual de Polícia Ambiental - Copam.

Estabelece, também, condicionantes para a intervenção ou a
supressão de vegetação nativa na área de proteção especial, como a
anuência dos órgãos gestores das unidades de conservação da região
e a comprovação da inexistência de alternativa locacional do
empreendimento, relativamente às áreas com remanescentes de
vegetação nativa, respeitadas aquelas de preservação permanente
necessárias à proteção dos sítios mencionados.

Como se observa, a versão substitutiva do governo reduz
significativamente o alcance da proposta original, na medida em que
fortalece o controle social de uma área cárstica sensível sob vários
pontos de vista e prestigia os princípios ambientais de conservação da
natureza, em especial o do desenvolvimento sustentável, razão pela
qual acolhemos o substitutivo.

Esclareça-se, por ser oportuno, que o Decreto Federal nº 98.881, de
25/1/90, mencionado no Substitutivo nº 1, constante na conclusão
deste parecer, dispõe sobre a criação de área de proteção ambiental
no Estado, sob a denominação de APA Carste de Lagoa Santa. Trata-
se de unidade de conservação de responsabilidade do governo
federal cuja área abrange os Municípios de Lagoa Santa, Pedro
Leopoldo, Matozinhos e Funilândia.

Por fim, observamos a inexistência de norma constitucional
instituidora de reserva de iniciativa do processo legislativo na matéria,
ressalvada a competência privativa do Executivo quanto aos aspectos
relacionados à organização administrativa estabelecidos no
substitutivo por ele encaminhado.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.444/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, a seguir apresentado.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Altera o Decreto nº 20.597, de 4 de junho de 1980, que define área
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de proteção ambiental situada nos Municípios de Lagoa Santa, Pedro
Leopoldo e Matozinhos, para os fins do art. 13 da Lei Federal nº
6.766, de 13 de dezembro de 1979.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - O art. 2º do Decreto nº 20.597, de 4 de junho de 1980,

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º - Para fins de proteção da vegetação nativa da área a que se

refere o art. 1º, ficam declaradas de preservação permanente e imune
de corte as florestas e as demais formas de vegetação necessárias à
proteção dos sítios arqueológicos, paleontológicos e espeleológicos
definidos em deliberação normativa do Conselho Estadual de Política
Ambiental - Copam.

Parágrafo único - Observada a vedação prevista no “caput”, fica
autorizada a intervenção ou a supressão de vegetação nativa na área
a que se refere o art. 1º, cumpridas as seguintes exigências:

I - anuência dos órgãos gestores das unidades de conservação da
região;

II - observância das proibições ou restrições estabelecidas no
Decreto Federal nº 98.881, de 25 de janeiro de 1990;

III - comprovação de viabilidade em processo de regularização
ambiental, mediante aprovação do Copam, em que deverá ser
observada:

a) a avaliação específica dos impactos dos projetos sobre o
patrimônio cultural, arqueológico, espeleológico, paleontológico e
turístico e sobre o aqüífero cárstico;

b) a compensação por meio de destinação de área equivalente à
extensão da área desmatada, na mesma bacia hidrográfica,
preferencialmente na mesma microbacia hidrográfica;

IV - comprovação de inexistência de alternativa locacional,
relativamente às áreas com remanescentes de vegetação nativa.”.

Art. 3º - A deliberação normativa prevista no art. 2º do Decreto nº
20.597, de 1980, com a redação dada por esta lei, será aprovada pelo
Copam no prazo de cento e oitenta dias contados da data de
publicação desta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
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Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -
Sargento Rodrigues - Delvito Alves - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.504/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Leonardo Moreira, o projeto de lei em
epígrafe tem como objetivo autorizar o Poder Executivo a fazer
reverter ao Município de Alpinópolis o imóvel que especifica.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 25/8/2007 e
distribuída a esta Comissão, a quem compete examiná-la
preliminarmente quanto aos aspectos jurídico, constitucional e legal,
nos termos dos arts. 188 e 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Em 11/9/2007, a relatoria solicitou que a proposição fosse baixada
em diligência ao Prefeito Municipal de Alpinópolis, para que se
manifestasse sobre o pretendido negócio jurídico e informasse a
destinação a ser dada ao imóvel. Decorrido o prazo previsto pelo art.
301 do Regimento Interno sem o recebimento das informações
solicitadas, passamos à análise da matéria.

Fundamentação
O Projeto de Lei nº 1.504/2007 tem como escopo autorizar o Poder

Executivo a fazer reverter ao Município de Alpinópolis imóvel
constituído de terreno com área de 2.500m², situado na Rodovia MG-
28, na Chácara Primavera, nesse Município, e registrado sob o nº
6.513, a fls. 219 do Livro 2-B/2-Q, no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Alpinópolis.

O referido bem foi doado ao Estado pelo Município para que ali
fosse construída a cadeia pública municipal, sem a previsão de que
ele reverteria ao patrimônio do doador no caso de não-cumprimento
de sua destinação. A cadeia não foi edificada porque o terreno está
localizado às margens de uma rodovia, o que levou a administração
municipal a pleitear o retorno do imóvel a seu patrimônio.

O art. 18 da Constituição do Estado exige a autorização legislativa
para a alienação de bens imóveis públicos, e, no plano
infraconstitucional, o art. 17 da Lei Federal nº 8.666, de 1993, que
regulamenta o art. 37, XXI, da Constituição Federal e institui normas
para licitações e contratos da administração pública, reforça tal
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exigência, subordinando o contrato ao atendimento do interesse
público.

Em sua manifestação, por meio da Nota Técnica nº 239/2007, a
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão posicionou-se
favoravelmente à alienação pretendida, considerando que até hoje
não foi cumprida a destinação prevista e que a Prefeitura
comprometeu-se a doar outro imóvel para a construção da cadeia.

Como o retorno ao patrimônio municipal só pode ser efetivado por
meio de doação, apresentamos o Substitutivo nº 1, ao final deste
parecer, o qual, além de retificar os dados cadastrais do imóvel, inclui
cláusulas de destinação, de acordo com o interesse público, e de
reversão, exigida pelo § 1º do art. 17 da citada lei.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.504/2007 na
forma do Substitutivo nº 1, apresentado a seguir.

SUBSTITUTIVO Nº 1
Autoriza o Poder Executivo a doar o imóvel que especifica ao

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

Alpinópolis o imóvel constituído de área com 2.500m² (dois mil e
quinhentos metros quadrados), situado na Rodovia MG-28, no local
denominado Chácara Primavera, nesse Município, registrado sob nº 6-
513, a fls. 219 do Livro 2-B, no Cartório de Registro de Imóveis da
Comarca de Alpinópolis.

Parágrafo único - O imóvel de que trata este artigo será destinado a
abrigar atividades da administração municipal para atender ao
interesse da comunidade.

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

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião
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Costa - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.708/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Célio Moreira, a proposição em epígrafe cria
espaço nas maternidades públicas reservado para o acolhimento de
recém-nascidos abandonados.

Publicada no “Diário do Legislativo” do dia 25/10/2007, a proposição
foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Direitos
Humanos.

Cabe a esta Comissão emitir parecer quanto aos aspectos de
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, conforme dispõe o art.
188, combinado com o art. 102, III, “a”, do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em análise cria espaço nas maternidades públicas

reservado para o acolhimento de recém-nascidos abandonados, no
qual os bebês deverão ficar até seu encaminhamento para adoção.
Dispõe, também, que a mãe biológica tem o prazo de 15 dias para se
arrepender do ato de abandono, podendo, no referido prazo, retomar
a criança, desde que comprove condições psicológicas para assumir a
maternidade.

A Constituição da República, em seu art. 6º, ao cuidar dos direitos
sociais, faz referência à maternidade e à infância como direitos
fundamentais de uma pessoa em desenvolvimento. Porém, é no art.
227, §§ 5º e 6º, que os princípios basilares assecuratórios da criança
e do adolescente no que tange a adoção são especificados. Tais
princípios referem-se, entre outros, à fiscalização, pelo poder público,
das condições para a efetivação da colocação da criança ou
adolescente em família substituta, na modalidade de adoção,
objetivando, por conseguinte, entre outros, evitar o tráfico de crianças
e jovens. Além disso, o constituinte, em consonância com a tendência
universal, proíbe expressamente qualquer espécie de discriminação
em face da filiação adotiva, no que diz respeito aos direitos
alimentícios e sucessórios e ao nome, salvo os impedimentos
matrimoniais.

O § 5º do art. 227 da Constituição da República dispõe que “a
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adoção será assistida pelo Poder Público, na forma da lei, que
estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de
estrangeiros”.

Nos termos do art. 22, I, da Constituição da República, a
competência para legislar sobre adoção é da União.

Atualmente regulam a adoção o Estatuto da Criança e do
Adolescente (Lei Federal nº 8.069, de 13/7/90) e o Código Civil, em
seus arts. 1.618 a 1.629.

O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA - dispõe que estes
têm o direito fundamental de serem criados no seio de uma família,
seja esta natural, seja substituta. Entre as modalidades de colocação
em família substituta, há a adoção, medida irrevogável, que atribui a
condição de filho ao adotado, impondo-lhe todos os direitos e deveres
inerentes à filiação.

O Estatuto dispõe que são colocados em adoção as crianças e os
adolescentes cujos pais ou representantes legais concordem com a
medida ou cujos pais encontrem-se destituídos do poder familiar ou,
ainda, sejam falecidos. Nos termos de seu art. 42, § 5º, a adoção só é
efetivamente deferida se “manifestar reais vantagens para o adotando
e fundar-se em motivos legítimos”.

Na forma do art. 46 e seguintes do Estatuto, a adoção é precedida
de estágio de convivência com a criança ou o adolescente pelo prazo
que a autoridade judiciária fixar, salvo quando o adotando não tiver
mais que 1 ano de idade ou se, independentemente da idade, a
família substituta já tiver estado na companhia do adotando durante
tempo suficiente para se poder avaliar a conveniência da constituição
do vínculo.

O vínculo da adoção constitui-se por sentença judicial, produzindo
efeitos, em caráter irrevogável, a partir do trânsito em julgado da
sentença.

O art. 50 do Estatuto dispõe que a autoridade judiciária manterá, em
cada comarca ou foro regional, um registro de crianças e
adolescentes em condições de serem adotados e um de pessoas
interessadas na adoção. O deferimento da inscrição dependerá de
consulta prévia aos órgãos técnicos do Juizado da Infância e
Juventude, sendo ouvido o Ministério Público.
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A Justiça da Infância e Juventude é, nos termos do art. 145 do
Estatuto, o órgão competente para conhecer dos pedidos de adoção e
seus incidentes. Cabe ao Poder Judiciário, por força do art. 150,
manter a equipe interprofissional destinada a assessorar essa Justiça
no procedimento de colocação do adotando em família substituta. O
referido procedimento é regulado nos arts. 165 a 170.

A Comissão Estadual Judiciária de Adoção, também prevista no
Estatuto, foi instituída pelo Poder Judiciário Estadual por meio de
resolução da Corte Superior do Tribunal de Justiça e presta auxílio
aos Juízes da Infância e da Juventude nos procedimentos relativos a
adoção nacional ou internacional.

No Estado de Minas Gerais, o Juizado da Infância e Juventude, no
exercício da competência que lhe foi outorgada pelo Estatuto, criou,
por meio da Ordem de Serviço nº 2/95, o Programa Pais de Plantão.
Na forma do referido Programa, o recém-nascido abandonado pelos
pais em maternidade deve ser encaminhado para o Juizado assim que
receber alta médica. Recebido no Juizado, o bebê é encaminhado, de
imediato, a um dos pais inscritos no Programa, na forma do art. 50 do
Estatuto. Trata-se dos chamados “pais de plantão”, que recebem a
guarda provisória do bebê.

Concedida a guarda provisória aos “pais de plantão”, tem início o
processo formal de adoção, que culminará com a sentença judicial
transitada em julgado e sua inscrição no registro civil da criança. A
inscrição consigna o nome dos adotantes como pais, bem como o
nome de seus ascendentes. O mandado judicial cancela, ainda, o
registro original do adotado. Finalmente, nos termos do art. 47, § 3º,
do Estatuto, nenhuma observação sobre a origem do ato pode constar
na certidão de registro.

Verificamos, portanto, que a matéria objeto do projeto em análise
encontra-se inserida no rol de competências legiferantes da União,
que, no exercício de suas atribuições, já disciplinou o assunto.

Conclusão
Em vista do exposto, concluímos pela antijuridicidade,

inconstitucionalidade e ilegalidade do Projeto de Lei nº 1.708/2007.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Delvito Alves, relator - Sebastião
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Costa - Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.957/2007

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Eros Biondini, o Projeto de Lei nº
1.957/2007 visa a alterar a Lei nº 11.404, de 25/1/94, que contém
normas de execução penal.

Publicada no “Diário do Legislativo” de 20/12/2007, a proposição foi
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, de Segurança
Pública e de Fiscalização Financeira e Orçamentária para receber
parecer, nos termos do art. 188 do Regimento Interno.

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

Fundamentação
O dispositivo que ora se pretende modificar por meio do projeto em

análise dispõe que “o estabelecimento penitenciário destinado às
mulheres disporá de dependência dotada de material de obstetrícia,
para atender à mulher grávida ou à parturiente cuja urgência do
estado não permita transferência para hospital civil”.

Com a redação proposta, o que se pretende é assegurar à gestante
sua transferência para unidade de saúde capacitada, para fins de
atendimento apropriado, nas quatro semanas que antecederem a data
prevista para o parto.

O art. 23, II, da Constituição da República inseriu o tema da saúde e
da assistência pública na competência comum dos entes federados,
cabendo ao poder público, nos três níveis de governo, zelar pela
saúde da população, seja mediante a edição de atos normativos, seja
mediante a execução de políticas públicas - ações concretas - que
efetivem tal comando constitucional.

Ora, as pessoas que cumprem pena nos estabelecimentos
penitenciários estão sob os cuidados do poder público, que deve zelar
pelo respeito, saúde, integridade física e pela higiene desses
presídios, exigências que resultam de imposição legal. Ademais, o
princípio da dignidade da pessoa humana, que é um dos fundamentos
da República Federativa do Brasil e está previsto expressamente no
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art. 1º, III, da Lei Maior, exige um conjunto de ações voltadas para a
proteção da saúde dos detentos. A situação torna-se mais delicada
quando se trata de gestantes ou parturientes sob a responsabilidade
do Estado, cujas peculiaridades requerem atenção especial do poder
público para não comprometer sua saúde. Assim, no contexto do
respeito à integridade física e moral dos detentos, de que trata o inciso
XLIX do art. 5º da Carta Magna, que é uma garantia fundamental, a
situação da presidiária gestante justifica a medida prevista no projeto
em exame, pois é dever do Estado cuidar da saúde dos detentos e,
especialmente, propiciar as condições necessárias a uma gravidez
saudável e sem riscos para a gestante.

Portanto, a alteração que se objetiva introduzir na Lei nº 11.404, de
1994, tem fundamento no princípio constitucional da dignidade da
pessoa humana, postulado por excelência do Estado Democrático de
Direito, além de coadunar-se com a competência do Estado para a
disciplina jurídica da matéria.

Por outro lado, cabe salientar que questões atinentes ao mérito da
proposição -conveniência e oportunidade - deverão ser analisadas
pela Comissão de Segurança Pública, que goza de competência
regimental para deliberar sobre a matéria.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade,

constitucionalidade e legalidade do Projeto de Lei nº 1.957/2007.
Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator - Hely

Tarqüínio - Delvito Alves - Sargento Rodrigues.
PARECER PARA O 1º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 2.000/2008

Comissão de Constituição e Justiça
Relatório

De autoria do Deputado Wander Borges, o projeto em epígrafe visa
a declarar patrimônio cultural do Estado a renda turca de bicos
originária do Município de Sabará.

A proposição foi publicada no “Diário do Legislativo” de 9/2/2008 e
distribuída às Comissões de Constituição e Justiça e de Cultura para
receber parecer, nos termos do art. 188, combinado com o art. 102, do
Regimento Interno.
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Cumpre-nos examinar a matéria nos seus aspectos de juridicidade,
constitucionalidade e legalidade.

Fundamentação
O projeto de lei em estudo pretende declarar patrimônio cultural do

Estado a renda turca de bicos originária do Município de Sabará,
cabendo ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis para o
seu registro, nos termos do Decreto nº 42.505, de 15/4/2002, que
institui as formas de registro de bens culturais de natureza imaterial ou
intangível que constituem patrimônio cultural do Estado.

Conforme consta na justificação do projeto, a técnica da confecção
da renda turca de bicos faz parte do patrimônio cultural do Estado,
tendo sido transmitida de geração a geração, promovendo a
identidade e a continuidade, as quais contribuem para o respeito à
cultura e à criatividade humana.

A Constituição da República, em seu art. 23, inciso III, estabelece
que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios a proteção dos documentos, das obras e de outros
bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. O art. 24, inciso
VII, conferiu à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência
concorrente para legislar sobre proteção ao patrimônio histórico,
cultural, artístico, turístico e paisagístico. E, ainda, de acordo com o §
1º do art. 216, cabe ao poder público, com a colaboração da
comunidade, promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro, por
meio de inventário, registro, vigilância, tombamento e desapropriação
e outras formas de acautelamento e preservação.

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

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

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

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

E, ainda, destacamos que a Assembléia Legislativa de Minas Gerais
aprovou o Projeto de Lei nº 1.911/2004, transformado na Lei nº
16.688, de 11/1/2007, por meio da qual foi declarado patrimônio
cultural de Minas Gerais o processo tradicional de fabricação, em
alambique, da cachaça de Minas. O projeto de lei em estudo propõe
uma medida semelhante.

Esclarecemos que caberá à comissão de mérito, no momento
oportuno, proceder à análise da proposição no que tange à relevância
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histórico-cultural do bem em questão.
Por fim, como o Decreto nº 42.505, de 2002, que trata do processo

de registro que consubstancia a proposição em questão, diz respeito a
bens imateriais, apresentamos, ao final deste parecer, a Emenda nº 1,
dando nova redação ao art. 1º da proposição, com fito de declarar
patrimônio cultural do Estado o processo de confecção da renda turca
de bicos originária de Sabará.

Conclusão
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela

constitucionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 2.000/2008
com a Emenda n° 1, a seguir apresentada.

EMENDA N° 1
Dê-se ao art. 1° a seguinte redação:
“Art. 1º – Fica declarada patrimônio cultural do Estado a técnica de

confecção da renda turca de bicos, originária do Município de
Sabará.”.

Sala das Comissões, 26 de fevereiro de 2008.
Dalmo Ribeiro Silva, Presidente - Sebastião Costa, relator -

Sargento Rodrigues - Hely Tarqüínio - Delvito Alves.
PARECER PARA O 2º TURNO DO PROJETO DE LEI Nº 1.583/2007

Comissão de Meio Ambiente e Recursos Naturais
Relatório

De autoria do Governador do Estado, o Projeto de Lei nº 1.583/2007
altera a Lei nº 14.940, de 29/12/2003, que institui o Cadastro Técnico
Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de
Recursos Ambientais e a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
do Estado de Minas Gerais - TFAMG - e dá outras providências.

No 1º turno, foi a proposição aprovada na forma do Substitutivo nº 1.
A proposição vem agora a esta Comissão, a requerimento do
Deputado Sávio Souza Cruz, nos termos regimentais, para ser
apreciada em 2º turno.

Integra este parecer, anexa, a redação do vencido no 1º turno,
conforme determina o § 1º do art. 189 do Regimento Interno.

Fundamentação
A proposição em tela promove a adequação da Lei nº 14.940, de

2003, que institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades
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Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e
a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental do Estado de Minas
Gerais - TFAMG -, tornando a lei estadual coerente com a Lei Federal
Complementar nº 123, de 2006, que cria o Simples Nacional, quanto
ao aspecto da definição de critérios para classificação de empresas
por porte (microempresa, empresas de pequeno porte e de médio
porte). Define, ainda, que o faturamento de um contribuinte será
calculado pela soma das receitas brutas de suas filiais e da matriz, e
determina a transformação dos valores da taxa de Ufemgs para reais
na data de seu vencimento.

O texto aprovado em 1º turno altera o texto original de maneira a
tornar automática a correção dos critérios de classificação em
questão, a cada vez que estes forem corrigidos na legislação federal.

O projeto de lei, por fim, não propõe nenhuma mudança do cadastro
ambiental ou da TFAMG, instrumentos de gestão ambiental já
implantados pelo Estado e em pleno uso. A transformação dos valores
da taxa para reais na data de seu vencimento, conforme argumenta
em seu arrazoado a Secretaria de Estado de Fazenda, vem corrigir
distorções do método anterior de cobrança, que eventualmente
expunha o contribuinte à reincidência de encargos financeiros. A
medida, portanto, se justifica.

Considerar o somatório das receitas brutas dos estabelecimentos de
uma empresa para a determinação de seu porte é uma medida de
justiça com as concorrentes, não havendo dúvida sobre a efetiva
contribuição da proposta para a melhoria do arcabouço jurídico
estadual

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

1.583/2007 em 2º turno, na forma do vencido em 1º turno.
Sala das Comissões, 27 de fevereiro de 2008.
Sávio Souza Cruz, Presidente - Almir Paraca, relator - Inácio Franco

- Fábio Avelar.
PROJETO DE LEI Nº 1.583/2007

(Redação do Vencido)
Altera os arts. 2° e 8° da Lei nº 14.940, de 29 de dezembro de 2003,

que institui o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente
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Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e a Taxa de
Controle e Fiscalização Ambiental do Estado de Minas Gerais -
TFAMG - e dá outras providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
Art. 1º - Os incisos I, II e III do art. 2° da Lei nº 14.940, de 29 de

dezembro de 2003, passam a vigorar com a seguinte redação, ficando
o artigo acrescido do parágrafo único que segue:

“Art. 2º - (...)
I - microempresa a pessoa jurídica ou o empresário, assim definido

na Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, cuja receita bruta
anual seja igual ou inferior ao limite estabelecido no inciso I do art. 3°
da Lei Complementar Federal n° 123, de 14 de dezemb ro de 2006;

II - empresa de pequeno porte a pessoa jurídica ou o empresário,
assim definido na Lei Federal nº 10.406, de 2002, cuja receita bruta
anual se enquadre nos limites estabelecidos no inciso II do art. 3° da
Lei Complementar Federal n° 123, de 2006;

III - empresa de médio porte a pessoa jurídica ou o empresário,
assim definido na Lei Complementar Federal nº 10.406, de 2002, cuja
receita bruta anual seja superior ao limite máximo estabelecido no
inciso II do art. 3° da Lei Federal n° 123, de 2006 , e igual ou inferior a
R$12.000.000,00 (doze milhões de reais);

(...)
Parágrafo único - Para efeito de enquadramento nos incisos do

“caput” deste artigo e na tabela constante do Anexo III desta lei, será
considerado o somatório das receitas brutas de todos os
estabelecimentos do contribuinte.”.

Art. 2º - O “caput” do art. 8° da Lei nº 14.940, de  2003, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 8º - A TFAMG é devida por estabelecimento e tem por base de
cálculo os valores constantes no Anexo III desta lei, expressos em
Ufemg vigente na data do vencimento.”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
retroagindo seus efeitos a 1º de julho de 2007.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE
- O Sr. Presidente despachou, em 27/2/2008, a seguinte
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comunicação:
Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr.

Antônio Silveira Lima, ocorrido em 23/2/2008, em Muzambinho. (-
Ciente. Oficie-se.)
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